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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νέα Φιλαδέλφεια 28-2-2013  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.1924 
        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. 3/2013 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 18/2013 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Λήψη απόφασης για χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος με 

αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της 

οδού Λ.  Δεκελείας 128 , Νέα 

Φιλαδέλφεια στην Εταιρεία Κ. 

ΡΑΧΙΩΤΗΣ- Ε. ΚΟΥΛΟΥΡΗ Ο.Ε. 

 

 

Σήμερα Τετάρτη  27-2-2013 , 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.2321/ 25-2-2013 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 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χατζή Βασιλική 

 

Οι οποίες 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. 

 

Η Εταιρεία Κ. ΡΑΧΙΩΤΗΣ – Ε. ΚΟΥΛΟΥΡΗ Ο.Ε  κατέθεσε την  αριθ. 

πρωτ.1924/15-2-2013 αίτηση, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , 

για τη χορήγηση  προέγκρισης άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος στην Εταιρεία Κ. ΡΑΧΙΩΤΗΣ – Ε. ΚΟΥΛΟΥΡΗ Ο.Ε  με αντικείμενο 

«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού Λ. Δεκελείας 128, Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του 

νέου Δήμου. 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.1967/18-2-2013 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 
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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. 3/2013 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 (ΑΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) επί της οδού Λ. Δεκελείας128, Νέα Φιλαδέλφεια, 

περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στην Εταιρεία Κ. ΡΑΧΙΩΤΗΣ – 

Ε. ΚΟΥΛΟΥΡΗ Ο.Ε  δεδομένου ότι  η αίτηση πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, 

έτσι ώστε στη συνέχεια κι εφόσον ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του φακέλου κι έχουν 

πληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις , να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια για τη 

λειτουργία του καταστήματος. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 18/2013 

 

      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 28-2-2013  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.2025 
        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. 3/2013 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 19/2013 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Λήψη απόφασης για χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος με 

αντικείμενο «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της 

οδού Β. Αλεξάνδρου 50, Νέα 

Φιλαδέλφεια στο όνομα της κας 

Μπαμπάνη Γεωργίας. 

 

 

Σήμερα Τετάρτη   27-2-2013 , 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.2321/ 25-2-2013 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 
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Σιμιτζόγλου Μαρία 

Σκούπρα Μαρία 

Λουλάκη Στυλιανή 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χατζή Βασιλική 

 

Οι οποίες 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. 

 

Η κα Μπαμπάνη Γεωργία  κατέθεσε την  αριθ. πρωτ.2025/19-2-2013 αίτηση, 

επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση  προέγκρισης 

άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα της κας 

Μπαμπάνη Γεωργίας με αντικείμενο «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Β. 

Αλεξάνδρου 50, Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου. 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.2148/20-2-2013 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. 
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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. 3/2013 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 (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) επί της οδού Β. Αλεξάνδρου 50, Νέα 

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

κας Μπαμπάνη Γεωργίας 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 19/2013 

 

      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 28-2-2013 

                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθ. Πρωτ. 1875 
        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    

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

                                             

 

 

 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

   

  Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 Συνεδρίασης  

 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 20/2013 

 

 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 (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) επί της 

οδού Αγ. Τριάδος 11, Νέα Φιλαδέλφεια , 

στο όνομα της Εταιρείας ΑΦΟΙ 

ΝΤΙΚΙΑΔΗ Ο.Ε.. 

 

 

 

Σήμερα Τετάρτη  27-2-2013 , 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.2321/ 25-2-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής  
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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 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χατζή Βασιλική 

 

Οι οποίες 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 , 

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 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. 
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Η  Εταιρεία ΑΦΟΙ ΝΤΙΚΙΑΔΗ Ο.Ε  κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ.1875/14-2-2013 

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 ΑΦΟΙ ΝΤΙΚΙΑΔΗ Ο.Ε.  με 

αντικείμενο «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» επί της οδού Αγ. Τριάδος 11, Νέα Φιλαδέλφεια , 

περιφέρειας του νέου Δήμου. 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.1931 /15-2-2013 έγγραφο του Γραφείου 

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

αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως αποφασίσουμε 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. 3/2013 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  κατά πλειοψηφία   

              ( 8 υπέρ , 1 κατά ) 

Εγκρίνει την χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής   στο κατάστημα με 

αντικείμενο «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ »  επί της οδού Αγ. Τριάδος 11, περιφέρειας του Δήμου 

Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στην Εταιρεία  ΑΦΟΙ ΝΤΙΚΙΑΔΗ 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 . 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ( μειοψήφισε ) ο κ. Ι.  Χλαπάνας , ο οποίος 

θεωρεί ότι ειδικότερα κατά τη θερινή περίοδο η μουσική θα ενοχλεί τους περιοίκους , 

δεδομένου ότι το ανωτέρω κατάστημα διαθέτει κήπο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 20/2013 

 

 

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 28-2-2013 

                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθ. Πρωτ. 2080 
        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    

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

                                             

 

 

 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

   

  Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 Συνεδρίασης  

 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 21/2013 

 

 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 (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) επί της οδού Βρυούλων 

4, Νέα Φιλαδέλφεια , στο όνομα της 

Εταιρείας ΑΦΟΙ ΝΤΙΚΙΑΔΗ Ο.Ε.. 

 

 

 

Σήμερα Τετάρτη  27-2-2013 , 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.2321/ 25-2-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής  
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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 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χατζή Βασιλική 

 

Οι οποίες 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 

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. 
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Η  Εταιρεία ΑΦΟΙ ΝΤΙΚΙΑΔΗ Ο.Ε  κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ.2080/19-2-2013 

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 ΑΦΟΙ ΝΤΙΚΙΑΔΗ Ο.Ε.  με 

αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» επί της οδού Βρυούλων 4, Νέα 

Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου. 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.2149 /20-2-2013 έγγραφο του Γραφείου 

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

αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως αποφασίσουμε 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. 3/2013 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  κατά πλειοψηφία   

              ( 8 υπέρ , 1 κατά ) 

Εγκρίνει την χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής   στο κατάστημα με 

αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ »  επί της οδού Βρυούλων 4, περιφέρειας 

του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στην Εταιρεία  ΑΦΟΙ ΝΤΙΚΙΑΔΗ 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 . 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ( μειοψήφισε ) ο κ. Ι.  Χλαπάνας , ο οποίος 

θεωρεί ότι ειδικότερα κατά τη θερινή περίοδο η μουσική θα ενοχλεί τους περιοίκους . 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 21/2013 

 

 

 

 

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 28-2-2013 

                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθ. Πρωτ. 957 
        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    

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

                                             

 

 

 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

   

  Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 Συνεδρίασης  

 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 22/2013 

 

 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 (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ 

ΜΠΑΡ) επί της οδού Προύσσης 13 και 

Σμύρνης 36, Νέα Φιλαδέλφεια , στο 

όνομα της Εταιρείας 

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Γ. – ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. 

– ΚΑΚΕΤΣΗΣ Χ.  Ο.Ε..» 

 

 

 

Σήμερα Τετάρτη  27-2-2013 , 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.2321/ 25-2-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής  
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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 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χατζή Βασιλική 

 

Οι οποίες 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 , 

 

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 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. 
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Η  Εταιρεία ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Γ.- ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. – ΚΑΚΕΤΣΗΣ Χ. Ο.Ε  κατέθεσε 

την υπ’ αριθ. πρωτ.957/23-1-2013 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 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Γ. – ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. – ΚΑΚΕΤΣΗΣ Χ. Ο.Ε  με 

αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού Προύσσης 13 και Σμύρνης 

36, Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου. 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.2392 /26-2-2013 έγγραφο του Γραφείου 

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

αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως αποφασίσουμε 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. 3/2013 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  κατά πλειοψηφία   

              ( 8 υπέρ , 1 κατά ) 

Εγκρίνει την χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής   στο κατάστημα με 

αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ »  επί της οδού Προύσσης 13 και 

Σμύρνης 36, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στην Εταιρεία  

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Γ. – ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. – ΚΑΚΕΤΣΗΣ Χ. 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 . 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ( μειοψήφισε ) ο κ. Ι.  Χλαπάνας , ο οποίος 

θεωρεί ότι ειδικότερα κατά τη θερινή περίοδο η μουσική θα ενοχλεί τους περιοίκους . 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 22/2013 

 

 

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 28-2-2013 

                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθ. Πρωτ. 2310 
        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    

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

                                             

 

 

 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

   

  Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 Συνεδρίασης  

 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 23/2013 

 

 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 (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ) επί της οδού 

Δεκελείας 100, Νέα Φιλαδέλφεια , στο 

όνομα της Εταιρείας ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α.Ε. 

 

 

 

Σήμερα Τετάρτη  27-2-2013 , 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.2321/ 25-2-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής  
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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 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χατζή Βασιλική 

 

Οι οποίες 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 6
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 

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. 
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Η  Εταιρεία ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α.Ε  κατέθεσε την υπ’ αριθ. 

πρωτ.2310/25-2-2013 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 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α.Ε με αντικείμενο «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ » επί της οδού Δεκελείας 100, Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας 

του νέου Δήμου. 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.2394 /26-2-2013 έγγραφο του Γραφείου 

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

αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως αποφασίσουμε 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. 3/2013 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  κατά πλειοψηφία   

              ( 8 υπέρ , 1 κατά ) 

Εγκρίνει την χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής   στο κατάστημα με 

αντικείμενο « ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ »  επί της οδού Δεκελείας 100, 

περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στην Εταιρεία  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α.Ε  για αόριστο χρονικό διάστημα  και με παράταση 

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

προϋποθέσεις . 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ( μειοψήφισε ) ο κ. Ι.  Χλαπάνας , ο οποίος 

θεωρεί ότι ειδικότερα κατά τη θερινή περίοδο η μουσική θα ενοχλεί τους περιοίκους . 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 23/2013 

 

 

 

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 27-2-2013 

                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθ. Πρωτ. 2682 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

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

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών     Κοιν.: 1) τον Πρόεδρο του 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων      Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου και  Διοικητικής Μέριμνας   

 

Γραφείο Συμβουλίου        2) το Τμήμα Δημοτικού   

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας        Νεκροταφείου  

 ---------------------              3) Γραφείο Δημάρχου 

                                             

 

 

 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

   

  Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 Συνεδρίασης  

 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 24/2013 

 

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 

 

«Δωρεάν ταφή της άπορης Πομάκ 

Δέσποινας» 

 

Σήμερα Τετάρτη 27-2-2013 , 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.2321/ 25-2-2013 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 

Λουλάκη Στυλιανή 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Κόκορη- Αραβανή Μαρία 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Σκούπρα Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χατζή Βασιλική 

 

 

Οι οποίες 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 7
ο
 θέμα  ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής : 

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  

 

Σύμφωνα με 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. 

 

Επιπροσθέτως , σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του 

Δημοτικού Κοιμητηρίου ,  αναφέρεται ότι «Ενδεείς δημότες ή κάτοικοι του Δήμου 

Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , ανεξαρτήτως δόγματος , ενταφιάζονται δωρεάν με 

έγκριση του Δημάρχου , κατόπιν αιτήσεως συγγενών ή ελλείψει τοιούτων , κατόπιν 

αιτήσεως προσφιλών του θανόντος προσώπων , υπό τον όρο ότι ο θανών ήταν 

εγγεγραμμένος στην κατάσταση των απόρων , την οποία εισηγείται η προς τούτο 

αρμόδια Επιτροπή και εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο» 

 

Καλούμεθα λοιπόν μετά: 

 το αριθ. πρωτ. 2231/22-2-2013 έγγραφο του Τμήματος  Δημοτικού 

Κοιμητηρίου του Δήμου με το οποίο αιτείται τη δωρεάν ταφή της θανούσης, 

και 

  το αριθ. Πρωτ. 2078/19-2-2013 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος 

Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου 

με το οποίο βεβαιώνεται και πιστοποιείται ότι η θανούσα ήταν άπορη, 

εγγεγραμμένη στο πρόγραμμα απόρων του Δήμου και δικαιούχος του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου,  

κι αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως αποφασίσουμε την  δωρεάν 

ταφή της άπορης θανούσας κας Πομάκ Δέσποινας , η οποία ήταν κάτοικος του 

Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος. 
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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. 3/2013 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 υπ’ αριθ. πρωτ. 2231/22-2-2013 του τμήματος 

του Δημοτικού Νεκροταφείου , με το οποίο εισηγείται τη δωρεάν ταφή της άπορης 

Πομάκ Δέσποινας  γ) το αρίθ. Πρωτ. 2078/19-2-2013 έγγραφο του Αυτοτελούς  

Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού του 

Δήμου με το οποίο βεβαιώνεται και πιστοποιείται η απορία της θανούσας δ) τις 

διατάξεις του άρθρου 82 παρ. στ.  του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») ε) την παρ. 5 

του άρθρου 6 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου του δήμου 

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας.                                     

 

 

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

         ( 8 υπέρ , 1 λευκό) 

 

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δωρεάν ταφή της άπορης Πομάκ 

Δέσποινας  , δεδομένου ότι  η απορία της θανούσας βεβαιώνεται και πιστοποιείται 

από το Αυτοτελές Τμήμα  Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας , Πολιτισμού και 

Αθλητισμού του Δήμου. 

 

Ο κ. Χλαπάνας ψήφισε λευκό. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 24/2013 

 

      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 27-2-2013  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.2733 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

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

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών     Κοιν.: 1) Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας               2) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

Γραφείο Συμβουλίου        3) Αντιδήμαρχο Δ/σης   

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας       Τεχνικών Υπηρεσιών  

 ---------------------              4) Γραφείο Δημάρχου 

                                                  5) Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

 

Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 25/2013 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Διατύπωση σχετικής γνώμης για την 

τοποθέτηση στεγάστρου έμπροσθεν του 

χώρου επιβίβασης – αποβίβασης των 

μαθητών του 1
ου

  Δημοτικού Σχολείου 

Νέας Φιλαδέλφειας.» 

 

 

Σήμερα Τετάρτη   27-2-2013 , 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.2321/ 25-2-2013 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 
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Λουλάκη Στυλιανή 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Κόκορη- Αραβανή Μαρία 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Σκούπρα Μαρία 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χατζή Βασιλική 

 

Οι οποίες 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 8
ο
 θέμα ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής : 

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι 

 

Σύμφωνα με,   

 

 Την αριθ.14393/17-12-2012 αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

του 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου – ΣΠΑΘΑΡΗΣ- της Νέας Φιλαδέλφειας με την 

οποία αιτείται την τοποθέτηση στεγάστρου έμπροσθεν του χώρου επιβίβασης 

– αποβίβασης των μαθητών και των γονέων τους , ώστε να μην βρίσκονται 

εκτεθειμένοι στις άσχημες καιρικές συνθήκες ( βροχή , άνεμοι κ.α.) κυρίως 

κατά τους χειμερινούς μήνες επί της οδού Χρ. Σμύρνης. 

 Το αριθ. 2493/27-2-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το 

οποίο αιτείται , κατόπιν αυτοψίας , το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

Νέας Φιλαδέλφειας όπως διατυπώσει σχετική γνώμη για την τοποθέτηση του 

εν λόγω στεγάστρου , το οποίο θα είναι ΤΥΠΟΥ Α , και η κατασκευή – 

τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του ΟΑΣΑ 

(Γ.Δ.Σ. 45/5-5-99). 

 Το γεγονός ότι στην οδό Χρ. Σμύρνης υπάρχει συγκεκριμένος χώρος 

στάθμευσης για την επιβίβαση και αποβίβαση μαθητών , με διαγράμμιση επί 

του οδοστρώματος  και με ρυθμιστικές πινακίδες ( Ρ-40). 

 Το γεγονός ότι το πλάτος του πεζοδρομίου επί της οδού Χρ. Σμύρνης 

έμπροσθεν του χώρου επιβίβασης – αποβίβασης των μαθητών είναι 3.50μ  

 

 

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. 3/2013 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)  την  αριθ. 14393/17-12-2012 αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 

1
ου

 Δημοτικού Σχολείου – ΣΠΑΘΑΡΗΣ- της Νέας Φιλαδέλφειας 

γ)  το αριθ. 2493/27-2-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

δ) την ισχύουσα νομοθεσία 
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                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  

    

Όπως διατυπώσει σχετική θετική γνώμη : 

για την τοποθέτηση στεγάστρου έμπροσθεν του χώρου επιβίβασης – αποβίβασης των 

μαθητών του 1
ου

  Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας επί της οδού Χρ. Σμύρνης 

ώστε γονείς και μαθητές να μην βρίσκονται εκτεθειμένοι στις άσχημες καιρικές 

συνθήκες ( βροχή , άνεμοι κ.α.) κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες . 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 25/2013 

 

      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 27-2-2013  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.2735 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

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

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών     Κοιν.: 1) Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας                

 

Γραφείο Συμβουλίου        2) Αντιδήμαρχο Δ/σης   

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας       Τεχνικών Υπηρεσιών  

 ---------------------              3) Γραφείο Δημάρχου 

                                                  4) Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

 

Από το πρακτικό της αριθ. 3/2013 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 26/2013 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Διατύπωση σχετικής γνώμης για τη 

μετονομασία της στάσης λεωφορείων 

του ΟΑΣΑ «Φάρος» επί της οδού 

Δεκελείας σε «Έσπερος»  

 

 

Σήμερα Τετάρτη   27-2-2013 , 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.2321/ 25-2-2013 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 

Λουλάκη Στυλιανή 
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Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Κόκορη- Αραβανή Μαρία 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Σκούπρα Μαρία 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χατζή Βασιλική 

 

Οι οποίες 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 9
ο
 θέμα ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής : 

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι 

 

Σύμφωνα με,   

 

 Την αριθ.1622/8-2-2013 αίτηση του Συλλόγου Ποντίων Νέας Φιλαδέλφειας 

«Δ. Υψηλάντης» με την οποία αιτείται της ανάκτησης της ονομασίας της 

στάσης «Έσπερος» επί της οδού Δεκελείας που για λόγους διαφήμισης 

νυχτερινού κέντρου μετονομάστηκε σε «Φάρος» και δεδομένου ότι: 

 Η ονομασία «Έσπερος» σηματοδοτεί μία περιοχή και αποτελεί 

ιστορικό στοιχείο της πόλης. 

 Στο ομώνυμο εργοστάσιο το οποίο ιδρύθηκε από τον πρώτο κάτοικο 

ποντιακής καταγωγής Ε. Ιωαννίδη , απασχολήθηκε μεγάλος αριθμός 

εργατών από τη Φιλαδέλφεια και τις γύρω περιοχές και υπάρχουν 

μνήμες. 

 Το κέντρο διασκέδασης «Φάρος» έχει κλείσει πλέον και δεν υφίσταται 

λόγος διαφήμισης της επιχείρησης. 

 Το γεγονός ότι κατόπιν παλαιότερης επιστολής του Συλλόγου, ο Δήμος 

τοποθέτησε επί του σκέπαστρου της στάσης πινακίδα με την ένδειξη Δήμος 

Νέας Φιλαδέλφειας «Έσπερος» , αλλά δεν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες 

προς τον ΟΑΣΑ , προκειμένου να αντικατασταθεί η δημόσια μπλε πινακίδα.  

 Το αριθ. 2349/26-2-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με το 

οποίο αιτείται , το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

όπως διατυπώσει σχετική γνώμη για τη μετονομασία της εν λόγω στάσης 

λεωφορείων του ΟΑΣΑ , προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες 

προς την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΣΑ. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 83 , παρ. 2, εδ. ε του Ν. 3852/2010 , σύμφωνα με τις 

οποίες ανήκει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας , 

η δυνατότητα να εκφράζει γνώμη και να διατυπώνει προτάσεις σχετικά με την 

κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας 

 

 

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. 3/2013 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)  την  αριθ. 1622/8-2-2013 αίτηση του Συλλόγου Ποντίων Νέας Φιλαδέλφειας «Δ. 

Υψηλάντης» 

γ)  το αριθ. 2349/26-2-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

δ) την ισχύουσα νομοθεσία 

 

                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  

    

Όπως διατυπώσει σχετική θετική γνώμη : 

για τη μετονομασία της στάσης λεωφορείων του ΟΑΣΑ «Φάρος», επί της οδού 

Δεκελείας ,σε «Έσπερος» και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς τον ΟΑΣΑ , 

προκειμένου να αντικατασταθεί η δημόσια μπλε πινακίδα . 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 26/2013 

 

      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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


