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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα Φιλαδέλφεια 14-2-2013 

                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ.1879 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

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

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών     Κοιν.: 1) Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας     2) Γραφείο Δημάρχου    

Γραφείο Συμβουλίου          

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας     

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

                                             

 

Από το πρακτικό της αριθμ. 2/2013 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης :11 /2013 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Λήψη απόφασης για απαλλαγή από τα 

δημοτικά τέλη λόγω αναπηρίας στο 

όνομα της κας Θεοδωροπούλου 

Ξανθίππης.» 

 

Σήμερα Τετάρτη  13-2-2013 , 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 

μετά την αριθ. πρωτ.1603/ 7-2-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής  

κ. Δήμητρας Δερμανούτσου, 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 

 

Δερμανούτσου Δήμητρα 

Σιμιτζόγλου Μαρία 

Σκούπρα Μαρία 

Λουλάκη Στυλιανή 
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Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Οικονόμου Μαριγώ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Χατζή Βασιλική 

 

 

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

απουσία τους. 

 

 

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας και εισηγούμενη το 1
ο
 θέμα ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης , το οποίο 

ομόφωνα το Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 

συμφώνησε να συζητηθεί ως κατεπείγον, είπε τα εξής : 

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  

 

Σύμφωνα με  

1.Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 4 και 84 παρ. 3 , του Ν. 3852/2010 

(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ) το Συμβούλιο της Δημοτικής  Κοινότητας της Νέας 

Φιλαδέλφειας , ασκώντας και τις αρμοδιότητες των συμβουλίων των τοπικών 

κοινοτήτων , με αιτιολογημένη απόφασή του , που λαμβάνεται με την απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του , εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο , όταν ληφθεί από 

αυτό σχετική απόφαση , για τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από 

αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα . 

2.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463 /2006 όπου ορίζεται ότι : «Με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία 

του αριθμού των μελών του , είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι 

το 50/% , ή η απαλλαγή από αυτούς για τους άπορους , τα άτομα  με αναπηρίες και 

πολύτεκνους , όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη 

νομοθεσία» 

3.  την υπ’ αριθ. 12/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των 

τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2011 όπου αποφασίστηκε η 

απαλλαγή στους καταλόγους της ΔΕΗ των δημοτικών τελών και του δημοτικού 

φόρου σε όλους τους κατοίκους ( Δημότες ή μη ) που είναι άτομα με αναπηρίες , 

πολύτεκνοι ή άποροι , όπως η ιδιότητα τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία 

κι αφού προσκομίσουν στο Δήμο συγκεκριμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

4. Το αριθ. 12062/5-10-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών – 

Τμήματος Δημοτικών Προσόδων με θέμα «Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για 

απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών – δημοτικού φόρου από τους λογαριασμούς της 

ΔΕΗ για απόρους – ΑΜΕΑ- πολύτεκνους για το έτος 2012  

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά την αριθ. πρωτ. 1659/8-2-2012 αίτηση της κας 

Θεοδωροπούλου Ξανθίππης, στην οποία επισυνάπτονται: 
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 ο εν λόγω λογαριασμός της ΔΕΗ,  

 η αριθ.πρωτ.5-2-2009 Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής 

Αθηνών ( Ανατολικός Τομέας ) η οποία ισχύει για πέντε (5) χρόνια, 

 Φωτοτυπία ταυτότητας 

 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης , εκδοθέν από το Γραφείο 

Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 

 Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας οικ. Έτους 2011  

 Συμβόλαιο αγοραπωλησίας διαμερίσματος οριζοντίου ιδιοκτησίας . 

 Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Νέας Φιλαδέλφειας. 

 

όπως αποφασίσουμε και εισηγηθούμε στο  Δημοτικό Συμβούλιο  τη μείωση κατά 

50% , στα  δημοτικά τέλη στο λογαριασμό της ΔΕΗ του αιτούντος, λόγω αναπηρίας, 

δεδομένου ότι το δηλωθέν εισόδημα είναι από 20.000,00ευρώ έως 35.000,00ευρώ . 

 

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. 2/2013 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) τη σχετική αίτηση της αιτούσης 

γ) τις διατάξεις των  άρθρων 83 παρ. 4 και  84 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 

(«Καλλικράτης»)  

δ) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463 /2006   

ε) την υπ’ αριθ. 12/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των 

τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2012. 

Στ) Το αριθ. 12062/5-10-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών – 

Τμήματος Δημοτικών Προσόδων με θέμα «Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για 

απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών – δημοτικού φόρου από τους λογαριασμούς της 

ΔΕΗ για απόρους – ΑΜΕΑ- πολύτεκνους για το έτος 2012. 

 

     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία  

               ( 4 υπέρ , 3 κατά) 

Όπως εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος τη 

μείωση κατά 50% , στα  δημοτικά τέλη στο λογαριασμό της ΔΕΗ δεδομένου ότι το 

δηλωθέν εισόδημα είναι από 20.000,00ευρώ έως 35.000,00ευρώ επ’ ονόματι της κας 

Θεοδωροπούλου Ξανθίππης λόγω αναπηρίας . 

 

  Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 11/2013 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης μειοψήφισαν οι κ.κ Οικονόμου Μαριγώ , Σκούπρα 

Μαρία και Σιμιτζόγλου Μαρία καθώς το δηλωθέν εισόδημα της αιτούσης θεωρείται 

υψηλό για τα σημερινά δεδομένα της Χώρας , η οποία μαστίζεται από μεγάλη 

οικονομική κρίση και ύφεση .  
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 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ( Ακολουθούν υπογραφές ) 

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                      ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  

ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νέα Φιλαδέλφεια 14-2-2013  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.1377 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

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

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

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας     2) Γραφείο Καταστημάτων    

Γραφείο Συμβουλίου          

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας     

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

                                             

 

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 12/2013 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Λήψη απόφασης για χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος με 

αντικείμενο «ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 

& ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ 

ΥΛΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ» επί της οδού Δεκελείας 

231 , Νέα Φιλαδέλφεια στο όνομα του κ. 

Κιούση Ευάγγελου. 

 

 

Σήμερα Τετάρτη  13-2-2013 , 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 

μετά την αριθ. πρωτ.1603/ 7-2-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής  

κ. Δήμητρας Δερμανούτσου, 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 

Δερμανούτσου Δήμητρα 

Σιμιτζόγλου Μαρία 

Σκούπρα Μαρία 

Λουλάκη Στυλιανή 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Οικονόμου Μαριγώ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Χατζή Βασιλική 

 

 

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

απουσία τους. 

 

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας και εισηγούμενη το 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.3.1/21220/1-11-2011  

( ΦΕΚ 2496/Β’/4-11-2011) η  προέγκριση ίδρυσης χορηγείται από τα κατά νόμο 

αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της 

αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος 

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
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Ο κ. Κιούσης Ευάγγελος  κατέθεσε την  αριθ. πρωτ.1377/1-2-2013 αίτηση, 

επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση  προέγκρισης 

άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα του κ. 

Κιούση Ευάγγελου με αντικείμενο «ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ & ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» επί της οδού Δεκελείας 231, Νέα Φιλαδέλφεια , 

περιφέρειας του νέου Δήμου. 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.1422/4-2-2013 έγγραφο του Γραφείου 

Καταστημάτων 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. 2/2013 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.3.1/21220/1-11-2011  

( ΦΕΚ 2496/Β’/4-11-2011)  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 (ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ & ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ 

ΥΛΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) επί 

της οδού Δεκελείας 231, Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- 

Χαλκηδόνος , στο όνομα του κ. Κιούση Ευάγγελου  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 12/2013 

 

      Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ( Ακολουθούν υπογραφές ) 

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                      ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

 

          ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νέα Φιλαδέλφεια 14-2-2013  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.1426 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

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

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

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας     2) Γραφείο Καταστημάτων    

Γραφείο Συμβουλίου          

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας     

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

                                             

 

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 13/2013 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Λήψη απόφασης για χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος με 

αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – 

ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)» επί της οδού Σερρών 

39 & Νέστου 2, Νέα Φιλαδέλφεια στο 

όνομα του κ. Κυρίτση Δημητρίου. 

 

 

Σήμερα Τετάρτη   13-2-2013 , 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 

μετά την αριθ. πρωτ.1603/ 7-2-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής  

κ. Δήμητρας Δερμανούτσου, 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 

Δερμανούτσου Δήμητρα 

Σιμιτζόγλου Μαρία 

Σκούπρα Μαρία 

Λουλάκη Στυλιανή 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Οικονόμου Μαριγώ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Χατζή Βασιλική 

 

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

απουσία τους. 

 

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας και εισηγούμενη το 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.3.1/21220/1-11-2011  

( ΦΕΚ 2496/Β’/4-11-2011) 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. Κυρίτσης Δημήτριος  κατέθεσε την  αριθ. πρωτ.1426/4-2-2013 αίτηση, 

επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση  προέγκρισης 

άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα του κ. 

Κυρίτση Δημήτριου με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
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(ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)» επί της οδού Σερρών 39 & Νέστου 2, Νέα 

Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου. 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.1486/5-2-2013 έγγραφο του Γραφείου 

Καταστημάτων 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. 2/2013 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.3.1/21220/1-11-2011  

( ΦΕΚ 2496/Β’/4-11-2011)  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 (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – 

ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)») επί της οδού Σερρών 39 & Νέστου 2, Νέα Φιλαδέλφεια, 

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

Δημήτριου 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 13/2013 

 

      Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ( Ακολουθούν υπογραφές ) 

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                      ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

 

          ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νέα Φιλαδέλφεια 14-2-2013  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.1482 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

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

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

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας     2) Γραφείο Καταστημάτων    

Γραφείο Συμβουλίου          

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας     

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

                                             

 

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 14/2013 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Λήψη απόφασης για χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος με 

αντικείμενο «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της 

οδού Σάρδεων 1 & Πλ. Ελ. Βενιζέλου, 

Νέα Φιλαδέλφεια στο όνομα του κ. 

Καρίβαλλη Βασίλειου. 

 

 

Σήμερα Τετάρτη   13-2-2013 , 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 

μετά την αριθ. πρωτ.1603/ 7-2-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής  

κ. Δήμητρας Δερμανούτσου, 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 

Δερμανούτσου Δήμητρα 

Σιμιτζόγλου Μαρία 

Σκούπρα Μαρία 

Λουλάκη Στυλιανή 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Οικονόμου Μαριγώ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Χατζή Βασιλική 

 

 

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

απουσία τους. 

 

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας και εισηγούμενη το 3
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.3.1/21220/1-11-2011  

( ΦΕΚ 2496/Β’/4-11-2011) 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. Καρίβαλλης Βασίλειος  κατέθεσε την  αριθ. πρωτ.1482/5-2-2013 αίτηση, 

επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση  προέγκρισης 

άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα του κ. 
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Καρίβαλλη Βασίλειου με αντικείμενο «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της οδού Σάρδεων 1 & 

Πλ. Ελ. Βενιζέλου , Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου. 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.1520/6-2-2013 έγγραφο του Γραφείου 

Καταστημάτων 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. 2/2013 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.3.1/21220/1-11-2011  

( ΦΕΚ 2496/Β’/4-11-2011)  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 «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της οδού Σάρδεων 1 & Πλ. Ελ. Βενιζέλου, 

Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στο όνομα 

του κ. Καρίβαλλη Βασίλειου 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 14/2013 

 

      Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ( Ακολουθούν υπογραφές ) 

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                      ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

 

          ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα Φιλαδέλφεια 14-2-2013 

                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθ. Πρωτ. 1048 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

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

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

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας     2) Γραφείο Καταστημάτων    

Γραφείο Συμβουλίου          

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας    

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

                                             

 

 

 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

   

  Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης  

 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 15/2013 

 

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 

 

«Χορήγηση ανανέωσης άδειας χρήσης 

μουσικών οργάνων καταστήματος για 

αόριστο χρονικό διάστημα και με 

παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00π.μ. 

με αντικείμενο (ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ - 

ΜΠΥΡΑΡΙΑ) επί της οδού Δεκελείας 

67, Νέα Φιλαδέλφεια , στο όνομα της 

Εταιρείας ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ BRAUHAUS 

ΕΠΕ. 

 

 

 

Σήμερα Τετάρτη  13-2-2013 , 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 

μετά την αριθ. πρωτ.1603/ 7-2-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής  



 16 

κ. Δήμητρας Δερμανούτσου, 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 

Δερμανούτσου Δήμητρα 

Σιμιτζόγλου Μαρία 

Σκούπρα Μαρία 

Λουλάκη Στυλιανή 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Οικονόμου Μαριγώ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Χατζή Βασιλική 

 

 

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

απουσία τους. 

 

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας και εισηγούμενη το 4
ο
 θέμα ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής : 

 

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι , 

 

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 
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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 2496/Β’/4-11-2011 

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

ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί την έκδοσή της για διάστημα ορισμένο. 

 

Η  Εταιρεία ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ BRAUHAUS ΕΠΕ. κατέθεσε την υπ’ αριθ. 

πρωτ.1048/25-1-2013 αίτηση, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , 

για τη χορήγηση ανανέωσης  άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για αόριστο χρονικό 

διάστημα και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ. για την Εταιρεία 

ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ BRAUHAUS ΕΠΕ.  με αντικείμενο «ΣΝΑΚ – ΜΠΑΡ- 

ΜΠΥΡΑΡΙΑ» επί της οδού Δεκελείας 67, Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου 

Δήμου. 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.1191 /29-1-2013 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., 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. 2/2013 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»)  

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 2496/Β’/2011  

 

 

                                     

  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  

 

Εγκρίνει την χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής   στο κατάστημα με 

αντικείμενο «ΣΝΑΚ – ΜΠΑΡ – ΜΠΥΡΑΡΙΑ »  επί της οδού Δεκελείας 67, 

περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στην Εταιρεία  ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ 

BRAUHAUS ΕΠΕ  για αόριστο χρονικό διάστημα  και με παράταση ωραρίου μέχρι 

τις 02.00 π.μ. , δεδομένου ότι  η αίτηση πληροί  όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις . 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 15/2013 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ( Ακολουθούν υπογραφές ) 

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                      ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

 

          ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα Φιλαδέλφεια 14-2-2013 

                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ. 1880 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

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

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών     Κοιν.: 1) Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας     2) Γραφείο Δημάρχου    

Γραφείο Συμβουλίου          

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας     

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

                                             

 

Από το πρακτικό της αριθμ. 2/2013 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης :16/2013 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Λήψη απόφασης για απαλλαγή από τα 

δημοτικά τέλη λόγω αναπηρίας στο 

όνομα του κ. Βουδούρη Νικόλαου.» 

 

Σήμερα Τετάρτη 13-2-2013 , 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 

μετά την αριθ. πρωτ.1603/ 7-2-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής  

κ. Δήμητρας Δερμανούτσου, 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 

Δερμανούτσου Δήμητρα 

Σιμιτζόγλου Μαρία 

Σκούπρα Μαρία 

Λουλάκη Στυλιανή 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

Χλαπάνας Ιωάννης 
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Οικονόμου Μαριγώ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Χατζή Βασιλική 

 

 

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

απουσία τους. 

 

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας και εισηγούμενη το 5
ο
 θέμα  ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής : 

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  

 

Σύμφωνα με  

1.Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 4 και 84 παρ. 3 , του Ν. 3852/2010 

(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ) το Συμβούλιο της Δημοτικής  Κοινότητας της Νέας 

Φιλαδέλφειας , ασκώντας και τις αρμοδιότητες των συμβουλίων των τοπικών 

κοινοτήτων , με αιτιολογημένη απόφασή του , που λαμβάνεται με την απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του , εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο , όταν ληφθεί από 

αυτό σχετική απόφαση , για τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από 

αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα . 

2.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463 /2006 όπου ορίζεται ότι : «Με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία 

του αριθμού των μελών του , είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι 

το 50/% , ή η απαλλαγή από αυτούς για τους άπορους , τα άτομα  με αναπηρίες και 

πολύτεκνους , όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη 

νομοθεσία» 

3.  την υπ’ αριθ. 12/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των 

τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2011 όπου αποφασίστηκε η 

απαλλαγή στους καταλόγους της ΔΕΗ των δημοτικών τελών και του δημοτικού 

φόρου σε όλους τους κατοίκους ( Δημότες ή μη ) που είναι άτομα με αναπηρίες , 

πολύτεκνοι ή άποροι , όπως η ιδιότητα τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία 

κι αφού προσκομίσουν στο Δήμο συγκεκριμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

4. Το αριθ. 12062/5-10-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών – 

Τμήματος Δημοτικών Προσόδων με θέμα «Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για 

απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών – δημοτικού φόρου από τους λογαριασμούς της 

ΔΕΗ για απόρους – ΑΜΕΑ- πολύτεκνους για το έτος 2012  

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά την αριθ. πρωτ.1883/20-2-2012 αίτηση του κ. Βουδούρη 

Νικόλαου, στην οποία επισυνάπτονται: 

 ο εν λόγω λογαριασμός της ΔΕΗ,  

 η υπ’ αριθ. 5063/9-3-2011 Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής 

Επιτροπής Κεντρικού Τομέα, 

 Φωτοτυπία ταυτότητας 
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 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης , εκδοθέν από το Γραφείο 

Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 

 Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας οικ. Έτους 2011  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 , με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι είναι 

προστατευόμενο μέλος και συγκατοικεί με τους γονείς του, 

 

όπως αποφασίσουμε και εισηγηθούμε στο  Δημοτικό Συμβούλιο  τη μείωση κατά 

50% , στα  δημοτικά τέλη στο λογαριασμό της ΔΕΗ του αιτούντος, λόγω αναπηρίας, 

δεδομένου ότι το δηλωθέν εισόδημα είναι από 20.000,00ευρώ έως 35.000,00ευρώ . 

 

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. 2/2013 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) τη σχετική αίτηση του αιτούντα  

γ) τις διατάξεις των  άρθρων 83 παρ. 4 και  84 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 

(«Καλλικράτης»)  

δ) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463 /2006   

ε) την υπ’ αριθ. 12/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των 

τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2012. 

Στ) Το αριθ. 12062/5-10-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών – 

Τμήματος Δημοτικών Προσόδων με θέμα «Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για 

απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών – δημοτικού φόρου από τους λογαριασμούς της 

ΔΕΗ για απόρους – ΑΜΕΑ- πολύτεκνους για το έτος 2012. 

 

     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

                    ( 6 υπέρ , 1 αποχή ) 

Όπως αποφασίσει και εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας – 

Χαλκηδόνος τη μείωση κατά 50% , στα  δημοτικά τέλη στο λογαριασμό της ΔΕΗ 

δεδομένου ότι το δηλωθέν εισόδημα είναι από 20.000,00ευρώ έως 35.000,00ευρώ επ’ 

ονόματι του κ. Βουδούρη Νικόλαου λόγω αναπηρίας . 

 

  Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 16/2013 

 

 

Από την ψηφοφορία απείχε η κα Οικονόμου Μαριγώ για τους λόγους που έχει 

υποστηρίξει και κατά το παρελθόν και αφορούν στην ανυπαρξία απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις απαλλαγής ή 

μείωσης δημοτικών τελών για συγκεκριμένες κατηγορίες δημοτών και κατοίκων. 

       

 

 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ( Ακολουθούν υπογραφές ) 

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                      ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  

ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα Φιλαδέλφεια 14-2-2013 

                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ. 1881 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

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

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών     Κοιν.: 1) Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας     2) Γραφείο Δημάρχου    

Γραφείο Συμβουλίου        3) Τμήμα Νεκροταφείου  

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας     

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

                                             

 

Από το πρακτικό της αριθμ. 2/2013 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης :17/2013 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού του 

Δημοτικού Κοιμητηρίου Φιλαδέλφειας – 

Χαλκηδόνος, βάσει των άρθρων 82 & 83 

του Ν. 3852/2010» 

 

Σήμερα Τετάρτη   13-2-2013 , 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 

μετά την αριθ. πρωτ.1603/ 7-2-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής  

κ. Δήμητρας Δερμανούτσου, 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 

Δερμανούτσου Δήμητρα 

Σιμιτζόγλου Μαρία 

Σκούπρα Μαρία 
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Λουλάκη Στυλιανή 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Οικονόμου Μαριγώ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Χατζή Βασιλική 

 

 

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

απουσία τους. 

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο κ. Δ. Ναρλής , υπάλληλος του Δημοτικού 

Κοιμητηρίου , ο οποίος είχε κληθεί προκειμένου να ενημερώσει την Πρόεδρο και τα 

λοιπά μέλη του Συμβουλίου για το τεθέν  υπόψη τους σχέδιο του Κανονισμού 

Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου. 

 

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας και εισηγούμενη το 6
ο
 θέμα  ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής : 

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  

 

Σύμφωνα με  

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. στ. του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») 

η Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία , τη 

συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου , προεγκρίνει την κατασκευή 

οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες 

ταφής , παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 περί των αρμοδιοτήτων του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 79 , παρ. 2 του Ν. 3463/2006 σχετικά λε τη λήψη 

Κανονιστικών Αποφάσεων . 

4. Το αριθ. Πρωτ. 964/23-1-2013 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών – 

Τμήματος Νεκροταφείου με το οποίο διαβιβάζει στο Συμβούλιο της 

Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας το Σχέδιο Κανονισμού 

Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου και αιτείται τη λήψη γνωμοδότησης 

επ’ 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. 2/2013 πρακτικό του Συμβουλίου. 
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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) Τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. στ. του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») η 

Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία , τη 

συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου , προεγκρίνει την κατασκευή 

οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής , 

παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών. 

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 περί των αρμοδιοτήτων του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας. 

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 79 , παρ. 2 του Ν. 3463/2006 σχετικά λε τη λήψη 

Κανονιστικών Αποφάσεων . 

ε) Το αριθ. Πρωτ. 964/23-1-2013 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών – 

Τμήματος Νεκροταφείου με το οποίο διαβιβάζει στο Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού 

Κοιμητηρίου και αιτείται τη λήψη γνωμοδότησης επ’ αυτού. 

 

     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

                                               ( 6 υπέρ , 1 αποχή ) 

Διατυπώνει θετική γνώμη επί του τεθέντος Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του 

Δημοτικού Κοιμητηρίου και εισηγηθεί  αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος . 

 

 

  Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 17/2013 

 

      Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ( Ακολουθούν υπογραφές ) 

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                      ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  

ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

 

 

 
 
 
 


