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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νέα Φιλαδέλφεια 5-3-2014  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ. 2696 
        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. 4/2014 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης : 30/2014 

 

         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Λήψη απόφασης για χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος με αντικείμενο 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ  ( ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- 

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ)» επί της 

οδού Νικολάου Τρυπιά 39-41, 

Νέα Φιλαδέλφεια στην  υπό 

σύσταση Εταιρεία  Κοζαλάν 

Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε .» 

 

Σήμερα Τρίτη  4-3-2014 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου Πολιτιστικού 

Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου (Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της 

οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2,  Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η Δημοτική 

Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που 

ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. 

πρωτ.3366/ 27-2-2014 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 . 
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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 

Λουλάκη Στυλιανή 

Σκούπρα Μαρία 

Μαυροειδής Πέτρος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

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.2.1/31600/20-11-2013  

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

αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της 

αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος 

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

Η υπό σύσταση Εταιρεία  Κοζαλάν Ιωάννης  & ΣΙΑ Ο.Ε.κατέθεσε την  αριθ. 

πρωτ.2696/19-2-2014 αίτηση, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , 

για τη χορήγηση  προέγκρισης άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού 
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ενδιαφέροντος στην υπό σύσταση  Εταιρεία  Κοζαλάν Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε. με 

αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ) » επί της οδού Νικολάου Τρυπιά 39-41 , Νέα 

Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου. 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.2856/21-2-2014 έγγραφο του Τμήματος 

Εσόδων , Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου με το οποίο 

αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του 

φακέλου , όπως αποφασίσουμε την προέγκριση ίδρυσης του εν λόγω καταστήματος , 

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

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

λειτουργία αυτού. 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

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

απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 4/2014 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη 

συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του : 

α)  την εισήγηση της κας Προέδρου , 

β) το σχετικό φάκελο του καταστήματος   

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

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

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

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

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

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

αίτησης. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  

Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  

( ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ) » επί της οδού Νικολάου Τρυπιά 39-41 , Νέα 

Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, στην υπό σύσταση 

Εταιρεία  Κοζαλάν Ιωάννης  & ΣΙΑ 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 30/2014 

      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 5-3-2014  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ. 2657 
        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. 4/2014 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης : 31/2014 

 

         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Λήψη απόφασης για χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος με αντικείμενο 

«ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί 

της οδού Γρ. Κυδωνιών 8, Νέα 

Φιλαδέλφεια στο όνομα της κας 

Οικονόμου Ευστρατίας.» 

 

Σήμερα Τρίτη  4-3-2014 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου Πολιτιστικού 

Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου (Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της 

οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2,  Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η Δημοτική 

Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που 

ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. 

πρωτ.3366/ 27-2-2014 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 . 

 

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 

Σκούπρα Μαρία 

Μαυροειδής Πέτρος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

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.2.1/31600/20-11-2013  

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

αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της 

αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος 

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

Η κα Οικονόμου Ευστρατία κατέθεσε την  αριθ. πρωτ.2657/19-2-2014 αίτηση, 

επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση  προέγκρισης 

άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα της κας 

Οικονόμου Ευστρατίας με αντικείμενο «ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Γρ. 

Κυδωνιών 8 , Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου. 
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Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.2765/20-2-2014 έγγραφο του Τμήματος 

Εσόδων , Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου με το οποίο 

αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του 

φακέλου , όπως αποφασίσουμε την προέγκριση ίδρυσης του εν λόγω καταστήματος , 

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

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

λειτουργία αυτού. 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

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

απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 4/2014 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη 

συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του : 

α)  την εισήγηση της κας Προέδρου , 

β) το σχετικό φάκελο του καταστήματος   

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

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

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

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

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

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

αίτησης. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  

Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ » επί της οδού Γρ. Κυδωνιών 8  , Νέα 

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

Οικονόμου Ευστρατίας , 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 31/2014 

      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 5-3-2014  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ. 2171 
        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. 4/2014 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης : 32/2014 

 

         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Λήψη απόφασης για χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος με αντικείμενο 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΖΥΜΗΣ) – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» 

επί της Λεωφ. Δεκελείας 138 , 

Νέα Φιλαδέλφεια στο όνομα του 

κ. Σπαθάρου Γεώργιου.» 

 

Σήμερα Τρίτη  4-3-2014 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου Πολιτιστικού 

Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου (Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της 

οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2,  Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η Δημοτική 

Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που 

ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. 

πρωτ.3366/ 27-2-2014 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 . 
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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 

Λουλάκη Στυλιανή 

Σκούπρα Μαρία 

Μαυροειδής Πέτρος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

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.2.1/31600/20-11-2013  

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

αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της 

αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος 

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

Ο κ. Σπαθάρος Γεώργιος  κατέθεσε την  αριθ. πρωτ.2171/11-2-2014 αίτηση, 

επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση  προέγκρισης 

άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα του κ.  
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Σπαθάρου Γεωργίου με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΖΥΜΗΣ ) – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της Λεωφ. Δεκελείας 138, Νέα Φιλαδέλφεια , 

περιφέρειας του νέου Δήμου. 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.2687/19-2-2014 έγγραφο του Τμήματος 

Εσόδων , Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου με το οποίο 

αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του 

φακέλου , όπως αποφασίσουμε την προέγκριση ίδρυσης του εν λόγω καταστήματος , 

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

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

λειτουργία αυτού. 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

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

απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 4/2014 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη 

συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του : 

α)  την εισήγηση της κας Προέδρου , 

β) το σχετικό φάκελο του καταστήματος   

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

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

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

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

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

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

αίτησης. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  

Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ) - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ » επί 

της Λεωφ. Δεκελείας 138  , Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- 

Χαλκηδόνος, στο όνομα του κ. Σπαθάρου Γεώργιου , 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 32/2014 

      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 5-3-2014  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ. 3601 
        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. 4/2014 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης : 33/2014 

 

         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Λήψη απόφασης για χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος με αντικείμενο 

«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤ ΩΝ- ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ – 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» επί της 

οδού Εθν. Αντιστάσεως 109 , 

Νέα Φιλαδέλφεια στο όνομα του 

κ. Μαστροθεόδωρου Κων/νου.» 

 

Σήμερα Τρίτη  4-3-2014 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου Πολιτιστικού 

Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου (Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της 

οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2,  Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η Δημοτική 

Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που 

ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. 

πρωτ.3366/ 27-2-2014 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 . 
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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 

Λουλάκη Στυλιανή 

Σκούπρα Μαρία 

Μαυροειδής Πέτρος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

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, 

Σύμφωνα με,   

 

1. Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )προβλέπεται ότι 

για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται 

άδεια η οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο. Πριν από τη χορήγηση της εν λόγω 

άδειας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του 

Συμβουλίου των Δημοτικών Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 

παρ.1 του Ν. 3852/2010(«Καλλικράτης»), μετά από προέλεγχο του σχετικού 

αιτήματος του ενδιαφερόμενου. 

 

2.Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν στις χρήσεις γης , 

στην προστασία του φυσικού , πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος , 

καθώς και στην αισθητική , φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης , 

όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες υγειονομικές 

διατάξεις. 

 

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

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

αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της 

αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος 

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

Ο κ. Μαστροθεόδωρος Κωνσταντίνος   κατέθεσε την  αριθ. πρωτ.2914/21-2-2014 

αίτηση, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση  
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προέγκρισης άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα 

του κ. Μαστροθεόδωρου Κωνσταντίνου με αντικείμενο «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» επί της 

οδού Εθν. Αντιστάσεως 109, Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου. 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.3225/26-2-2014 έγγραφο του Τμήματος 

Εσόδων , Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου με το οποίο 

αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του 

φακέλου , όπως αποφασίσουμε την προέγκριση ίδρυσης του εν λόγω καταστήματος , 

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

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

λειτουργία αυτού. 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

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

απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 4/2014 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη 

συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του : 

α)  την εισήγηση της κας Προέδρου , 

β) το σχετικό φάκελο του καταστήματος   

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

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

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

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

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

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

αίτησης. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  

 

Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ » επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 109   , Νέα Φιλαδέλφεια, 

περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, στο όνομα του 

κ.Μαστροθεόδωρου Κωνσταντίνου, 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 33/2014 

      Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ( Ακολουθούν υπογραφές ) 
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             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

  

    ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νέα Φιλαδέλφεια 5-3-2014  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ. 3602 
        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. 4/2014 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης : 34/2014 

 

                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών 

οργάνων καταστήματος για αόριστο 

χρονικό διάστημα και με παράταση 

ωραρίου μέχρι τις 02.00π.μ. με 

αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ ( ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 

ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» επί της οδού Ν. 

Τρυπιά 33, Νέα Φιλαδέλφεια, στο 

όνομα του κ. Κίμωνα Δημητρίου.» 

 

Σήμερα Τρίτη  4-3-2014 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου Πολιτιστικού 

Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου (Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της 

οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2,  Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η Δημοτική 

Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που 

ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. 

πρωτ.3366/ 27-2-2014 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 

Σκούπρα Μαρία 

Μαυροειδής Πέτρος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

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,   

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

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  και καθορίζονται οι όροι και οι 

διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία αυτών. 

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

άδεια λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

χορηγείται από τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. 

 

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

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

καθορίζονται κατά τη θερινή περίοδο ( 1/4
ου

  έως 30/9
ου

) από 15.00 έως 17.30 και 

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

 έως 31/3
ου

) από 15.30 έως 

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

μουσικών οργάνων μπορεί να παραταθεί πέρα των προαναφερομένων ωρών κοινής 

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

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

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

λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι της 02.00 ώρας. 

 

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

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

ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί την έκδοσή της για διάστημα ορισμένο, εντός 

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

υπηρεσία. 

 

Ο κ. Κίμωνας Δημήτριος  κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 191/8-1-2014 αίτηση, 

επισυνάπτοντας μερικώς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση άδειας 
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χρήσης μουσικών οργάνων για αόριστο  χρονικό διάστημα και με παράταση ωραρίου 

μέχρι τις 02.00 π.μ. στο όνομα του κ. Κίμωνα Δημητρίου με αντικείμενο 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ( ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ) » επί της οδού Ν. 

Τρυπιά 33, Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου. 

 

Περαιτέρω με το αριθ. Πρωτ. 2989/25-2-2014 του Τμήματος Υγειονομικού & 

Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής δόθηκε θετική γνωμοδότηση για 

τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος του κ. Κίμωνα Δημητρίου.  

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.3221 /26-2-2014 έγγραφο του Γραφείου 

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

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

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

02.00 π.μ. 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

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

απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 4/2014 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 3106/Β’/2013  

 

  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα   

Εγκρίνει την χορήγηση  άδειας λειτουργίας μουσικής , στο κατάστημα με αντικείμενο 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ( ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ) »  επί της οδού ν. 

Τρυπιά 33   , περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στο όνομα του κ. 

Κίμωνα Δημητρίου 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 34/2014 

 

    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 5-3-2014  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ. 3604 
        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. 4/2014 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης : 35/2014 

 

                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών 

οργάνων καταστήματος για αόριστο 

χρονικό διάστημα και με παράταση 

ωραρίου μέχρι τις 02.00π.μ. με 

αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – 

ΜΠΑΡ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» επί της 

Λεωφ. Δεκελείας 132Β, Νέα 

Φιλαδέλφεια, στην Εταιρεία Σ. 

Μάραντος – Ε. Κωλέττης Ο.Ε.» 

 

Σήμερα Τρίτη  4-3-2014 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου Πολιτιστικού 

Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου (Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της 

οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2,  Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η Δημοτική 

Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που 

ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. 

πρωτ.3366/ 27-2-2014 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 

Λουλάκη Στυλιανή 

Σκούπρα Μαρία 

Μαυροειδής Πέτρος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

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 6
ο
 θέμα Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής : 

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Σύμφωνα με,   

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

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  και καθορίζονται οι όροι και οι 

διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία αυτών. 

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

άδεια λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

χορηγείται από τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. 

 

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

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

καθορίζονται κατά τη θερινή περίοδο ( 1/4
ου

  έως 30/9
ου

) από 15.00 έως 17.30 και 

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

 έως 31/3
ου

) από 15.30 έως 

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

μουσικών οργάνων μπορεί να παραταθεί πέρα των προαναφερομένων ωρών κοινής 

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

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

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

λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι της 02.00 ώρας. 

 

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

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

ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί την έκδοσή της για διάστημα ορισμένο, εντός 



 19 

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

υπηρεσία. 

 

Η Εταιρεία Σ. Μάραντος – Ε. Κωλέττης Ο.Ε.   κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 255/9-1-

2014 αίτηση, επισυνάπτοντας μερικώς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη 

χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για αόριστο  χρονικό διάστημα και με 

παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ. στην Εταιρεία Σ. Μάραντος – Ε. Κωλέττης 

Ο.Ε.  με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  ( ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – 

ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ) » επί της Λεωφ. Δεκελείας 132Β, Νέα Φιλαδέλφεια , 

περιφέρειας του νέου Δήμου. 

 

Περαιτέρω με το αριθ. Πρωτ. 2998/25-2-2014 του Τμήματος Υγειονομικού & 

Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής δόθηκε θετική γνωμοδότηση για 

τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος της Εταιρείας Σ. Μάραντος – Ε. Κωλέττης Ο.Ε. .  

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.3315 /27-2-2014 έγγραφο του Γραφείου 

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

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

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

02.00 π.μ. 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

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

απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 4/2014 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 3106/Β’/2013  

 

   

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα   

 

 

Εγκρίνει την χορήγηση  άδειας λειτουργίας μουσικής , στο κατάστημα με αντικείμενο 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  - ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ - 

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) »  επί της Λεωφ. Δεκελείας 132Β   , περιφέρειας του Δήμου 

Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στην Εταιρεία Σ. Μάραντος – Ε. Κωλέττης 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 . 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 35/2014 
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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 5-3-2014  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ. 4013/11-3-2014 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

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

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών     ΠΡΟΣ: 1) Πρόεδρο Επιτροπής 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων           Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου και  Διοικητικής Μέριμνας    ΚΟΙΝ.:1) Τμήμα Εσόδων , Περιουσίας    

        & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Γραφείο Συμβουλίου         2) Γραφείο Δημάρχου  

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας     3) Γραφείο Γεν. Γραμματέως 

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

 

Από το πρακτικό της αριθ. 4/2014 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης : 36/2014 

 

                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Διατύπωση σχετικής γνώμης για 

κατάργηση θέσης περιπτέρου 

έμπροσθεν του Αστυνομικού 

Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας για 

λόγους ασφαλείας» 

 

Σήμερα Τρίτη  4-3-2014 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου Πολιτιστικού 

Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου (Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της 

οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2,  Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η Δημοτική 

Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που 

ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. 

πρωτ.3366/ 27-2-2014 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 

Σκούπρα Μαρία 

Μαυροειδής Πέτρος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

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 7
ο
 θέμα Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής : 

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Σύμφωνα με,   

 

 Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 εδ. 34 του Ν. 3852/2010 , αναφορικά στις 

πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων και ειδικά την εφαρμογή της ισχύουσας 

νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.1
 
α του Ν. 3852/2010 , αναφορικά στην 

άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους. 

 Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1044/71, όπως τροποποιήθηκαν από τις όμοιες του Ν. 

1043/80 (ΦΕΚ 87/80) καθώς και τις διατάξεις του αρ. 10 του Ν. 1416/84 

(ΦΕΚ 18/84/Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 86 του Ν.3421/05 καθώς και 

τις διατάξεις του αρ. 6 του Ν.3648/2008. 

 Τις διατάξεις του αρθ. 1, παρ. ΣΤ΄ , υποπαρ. ΣΤ.2 του Ν. 4093/2012 – 

Ρυθμίσεις για την παράχωρηση δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων 

χώρων και κτιρίων των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών έναντι ανταλλάγματος-, 

όπου « με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των 

περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα 

αρμόζουσας κλίμακας , στα οποία απεικονίζεται και ο κοινόχρηστος 

περιβάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της 

οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής , όπου αυτή λειτουργεί.»   

 Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 3020/2/1/29-10-2012 και 1027/1/94-α΄/28-8-2013 

έγγραφα του Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας με τα οποία ζητείται η απομάκρυνση 

κλειστού περιπτέρου που βρίσκεται έμπροσθεν του αστυνομικού τμήματος επί 

της οδού Πίνδου 37 για λόγους ασφαλείας του εν λόγω Αστυνομικού 

Τμήματος. 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5372/11-4-56 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας περί χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στον Α.Π. 

Παλατζόγλου Σταύρο.   

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5693/3-2-2009 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών από την 

οποία προκύπτει ότι με την υπ’ αριθμ. 49535/5-12-2000 απόφασή του το 
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δικαίωμα εκμετάλλευσης του εν λόγω περιπτέρου μεταβιβάστηκε στην Θ.Π. 

Παλατζόγλου Αναστασία. 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 26589/28-11-2013 έγγραφό του Τμήματος Εσόδων , 

Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  προς το Τμήμα Δημοτικής 

Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος με το 

οποίο αιτήθηκε  στοιχείων  για τους δικαιούχους του εν λόγω περιπτέρου. 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16750/2-12-2013 έγγραφο του Τμήματος Δημοτικής 

Κατάστασης του Δήμου με θέμα «Αποστολή Πιστοποιητικού Οικ/κής 

Κατ/σης» από το οποίο προκύπτει ότι ο Παλατζόγλου Σταύρος του Δημητρίου 

απεβίωσε την 21/2/2000 και η σύζυγός του Παλατζόγλου Αναστασία του 

Αναστασίου απεβίωσε την 12/10/2009 και επιπλέον ότι δεν υπήρχαν τέκνα 

ώστε να διεκδικήσουν το δικαίωμα εκμετάλλευσης του εν λόγω περιπτέρου. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. ΣΤ΄ , υποπαρ. ΣΤ.2 του Ν. 4093/2012 - 

Ρυθμίσεις για την παράχωρηση δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων 

χώρων και κτιρίων των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών έναντι ανταλλάγματος-, 

όπου «Υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ και δεν 

μεταβιβάζονται ,ούτε κληρονομούνται» 

 

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. 4/2014 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) Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 εδ. 34 του Ν. 3852/2010. 

γ)Τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.1
 
α του Ν. 3852/2010 . 

δ)Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1044/71, όπως τροποποιήθηκαν από τις όμοιες του Ν. 

1043/80 (ΦΕΚ 87/80) καθώς και τις διατάξεις του αρ. 10 του Ν. 1416/84 (ΦΕΚ 

18/84/Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 86 του Ν.3421/05 καθώς και τις διατάξεις 

του αρ. 6 του Ν.3648/2008. 

ε)Τις διατάξεις του αρθ. Πρώτου, παρ. ΣΤ΄ , υποπαρ. ΣΤ.2 του Ν. 4093/2012 . 

στ)Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 3020/2/1/29-10-2012 και 1027/1/94-α΄/28-8-2013 έγγραφα 

του Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας . 

ζ)Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5372/11-4-56 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας . 

η)Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5693/3-2-2009 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών . 

θ)Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 26589/28-11-2013 έγγραφό του Τμήματος Εσόδων , 

Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης . 

ι) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16750/2-12-2013 έγγραφο του Τμήματος Δημοτικής 

Κατάστασης του Δήμου . 

κ) Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. ΣΤ΄ , υποπαρ. ΣΤ.2 του Ν. 4093/2012 

 

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

             ( 6 υπέρ , 1 παρών) 

 

Όπως διατυπώσει σχετική θετική γνώμη για την κατάργηση της θέσης του 

περιπτέρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ,  έμπροσθεν του Αστυνομικού 

Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας για λόγους ασφαλούς φύλαξης του κτιρίου που 

στεγάζεται η ανωτέρω υπηρεσία. 
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Η κα Φακίνου δήλωσε παρούσα. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 36/2014 

 

    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 5-3-2014  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ. 4016/11-3-2014 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

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

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών     ΠΡΟΣ: 1) Πρόεδρο Επιτροπής 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων           Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου και  Διοικητικής Μέριμνας    ΚΟΙΝ.:1) Τμήμα Εσόδων , Περιουσίας    

        & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Γραφείο Συμβουλίου         2) Γραφείο Δημάρχου  

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας     3) Γραφείο Γεν. Γραμματέως 

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

 

Από το πρακτικό της αριθ. 4/2014 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης : 37/2014 

 

                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Διατύπωση σχετικής γνώμης για 

κατάργηση θέσης περιπτέρου και για 

μετατόπιση περιπτέρου.» 

 

Σήμερα Τρίτη  4-3-2014 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου Πολιτιστικού 

Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου (Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της 

οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2,  Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η Δημοτική 

Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που 

ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. 

πρωτ.3366/ 27-2-2014 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 

Σκούπρα Μαρία 
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Μαυροειδής Πέτρος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

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 8
ο
 θέμα Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής : 

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Σύμφωνα με,   

 Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 εδ. 34 του Ν. 3852/2010 , αναφορικά στις 

πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων και ειδικά την εφαρμογή της ισχύουσας 

νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.1
 
α του Ν. 3852/2010 , αναφορικά στην 

άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους 

 Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1044/71, όπως τροποποιήθηκαν από τις όμοιες του Ν. 

1043/80 (ΦΕΚ 87/80) καθώς και τις διατάξεις του αρ. 10 του Ν. 1416/84 (ΦΕΚ 

18/84/Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 86 του Ν.3421/05 καθώς και τις 

διατάξεις του αρ. 6 του Ν.3648/2008. 

 Την ΚΥΑ Φ.443531/24/30030/69 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 

Φ.900/12/158489/06  «Περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών 

περιπτέρων». 

 Τις διατάξεις του αρθ. Πρώτου, παρ. ΣΤ΄ , υποπαρ. ΣΤ.2 του Ν. 4093/2012 - 

Ρυθμίσεις για την παράχωρηση δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων 

και κτιρίων των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών έναντι ανταλλάγματος-, όπου  

«με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των 

περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα 

αρμόζουσας κλίμακας , στα οποία απεικονίζεται και ο κοινόχρηστος 

περιβάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας 

δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , 

όπου αυτή λειτουργεί.»   

 Τα στοιχεία του φακέλου του περιπτέρου επί της οδού Αγ. Τριάδος 1 στη Νέα 

Φιλαδέλφεια από τα οποία προκύπτει ότι χορηγήθηκε άδεια εκμετάλλευσης 

περιπτέρου στον Α.Π. Δημήτριο Μπατσούρα του Αθανασίου με την υπ’ αριθμ. 

721/25-9-51 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας . 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 428/21-10-2013 έγγραφο της Εθνικής Γενικής 

Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου σύμφωνα με το οποίο ο 

πολεμικός συνταξιούχος Μπατσούρας Δημήτριος απεβίωσε την 3/8/2012. 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 163314/22-11-2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους σύμφωνα με το οποίο ο πολεμικός συνταξιούχος Μπατσούρας 

Δημήτριος του Αθανασίου διεγράφη από τα συνταξιοδοτικά μητρώα της εν 
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λόγω υπηρεσίας λόγω θανάτου στις 3/8/2012 και η σύνταξή του δεν έχει 

μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο. 

 Την από 4/2/2014 Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας Α. Καραβασίλη-Ε. 

Παπαδοπούλου Ο.Ε., η οποία έκανε παύση εργασιών την 16/11/2012, ότι 

αποχώρησε οικειοθελώς από τη μίσθωση του περιπτέρου επί της οδού Αγ. 

Τριάδος 1, η οποία είχε εγκριθεί με την υπ’ αριμ. 33214/5-6-2008 απόφαση 

Νομάρχη.  

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9740/2-7-2013 αίτηση της Αντωνίου Ελένης για 

μετεγκατάσταση του περιπτέρου, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του οποίου της 

είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 8844/30-6-2004 απόφαση του Νομάρχη 

Αθηνών, για λόγους χαμηλής αποδοτικότητας και επικινδυνότητας της θέσης 

του, από τη συμβολή των  Λ. Δεκελείας 224 και Λ. Τατοΐου, όπου βρίσκεται, 

στην οδό Αγ. Τριάδος 1. 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1091/23-1-2014 γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου περί καταλληλότητας χώρου για μετατόπιση 

περιπτέρου. 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2502/1/232-β΄/20-12-2013 έγγραφο του Τμήματος 

Τροχαίας Νέας Ιωνίας με θέμα «Γνωμοδότηση σχετικά με την καταλληλότητα 

χώρου για μετατόπιση περιπτέρου» σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω υπηρεσία 

εκφράζει την άποψη ότι, τηρουμένων των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο 

έγγραφο, η μετατόπιση περιπτέρου στο εν λόγω σημείο δεν θα επηρεάσει την 

κυκλοφορία. 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 578/17-1-2014 έγγραφο της Εθνικής Γενική 

Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου περί μετατόπισης 

περιπτέρου σε σχολάζουσα θέση. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. ΣΤ΄ , υποπαρ. ΣΤ.2 του Ν. 4093/2012 - 

Ρυθμίσεις για την παράχωρηση δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων 

και κτιρίων των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών έναντι ανταλλάγματος-, όπου 

«Υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ και δεν 

μεταβιβάζονται,ούτε κληρονομούνται» 

 

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. 4/2014 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) Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 εδ. 34 του Ν. 3852/2010 

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.1
 
α του Ν. 3852/2010  

δ) Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1044/71, όπως τροποποιήθηκαν από τις όμοιες του Ν. 

1043/80 (ΦΕΚ 87/80) καθώς και τις διατάξεις του αρ. 10 του Ν. 1416/84 (ΦΕΚ 

18/84/Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 86 του Ν.3421/05 καθώς και τις διατάξεις 

του αρ. 6 του Ν.3648/2008. 

ε) Την ΚΥΑ Φ.443531/24/30030/69 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 

Φ.900/12/158489/06  «Περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών 

περιπτέρων». 

στ) Τις διατάξεις του αρθ. Πρώτου, παρ. ΣΤ΄ , υποπαρ. ΣΤ.2 του Ν. 4093/2012  

ζ) Τα στοιχεία του φακέλου του περιπτέρου επί της οδού Αγ. Τριάδος 1 στη Νέα 

Φιλαδέλφεια από τα οποία προκύπτει ότι χορηγήθηκε άδεια εκμετάλλευσης 
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περιπτέρου στον Α.Π. Δημήτριο Μπατσούρα του Αθανασίου με την υπ’ αριθμ. 

721/25-9-51 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας . 

η) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 428/21-10-2013 έγγραφο της Εθνικής Γενικής 

Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου. 

θ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 163314/22-11-2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους . 

ι) Την από 4/2/2014 Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας Α. Καραβασίλη-Ε. 

Παπαδοπούλου Ο.Ε.  

κ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9740/2-7-2013 αίτηση της Αντωνίου Ελένης . 

λ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1091/23-1-2014 γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου . 

μ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2502/1/232-β΄/20-12-2013 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας 

Νέας Ιωνίας . 

ν) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 578/17-1-2014 έγγραφο της Εθνικής Γενική Συνομοσπονδίας 

Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου . 

ξ) Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. ΣΤ΄ , υποπαρ. ΣΤ.2 του Ν. 4093/2012 . 

 

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

            ( 6 υπέρ , 1 παρών) 

 

Όπως διατυπώσει σχετική: 

 θετική γνώμη για την κατάργηση της θέσης του περιπτέρου επί της οδού Αγ. 

Τριάδος 1.  ,  

 θετική γνώμη για τη μετατόπιση του περιπτέρου ,το δικαίωμα εκμετάλλευσης 

του οποίου έχει η κα Αντωνίου Ελένη, από τη Λ. Δεκελείας 224 και Λ. 

Τατοΐου όπου βρίσκεται, στην οδό Αγ. Τριάδος 1, σε νέα θέση , πλησίον του 

υφισταμένου κουβουκλίου , και σύμφωνα με το Τοπογραφικό-Πρόταση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και 

 θετική γνώμη να εξακολουθήσει να υφίσταται θέση περιπτέρου δικαιοδοσίας 

του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος στη συμβολή των Λ. Δεκελείας 224 

και Λ. Τατοΐου.  

 

Η κα Φακίνου δήλωσε παρούσα. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 37/2014 

 

    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

             ( Ακολουθούν υπογραφές ) 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                            ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

 

           ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 


