
 
 
 
 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα Φιλαδέλφεια  4-5-2011 
                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ. 5202 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               
-----------------------------------------------          
 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών     Κοιν.: 1) Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας      κ. Π. Γρετζελιά 
Γραφείο Συμβουλίου        
Δημοτικής Κοινότητας Ν.Φιλαδέλφειας     2) Πρόεδρο Επιτροπής     
 ---------------------               Ποιότητας Ζωής κ. Ζ. Χωρινό 
Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 
Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη 
Τηλ.: 213-2049014         
  
    
             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
   
  Από το πρακτικό της αριθμ. 5/2011 Συνεδρίασης  
 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
 
 
Αριθ. Απόφασης : 2/2011 
 
       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

«Χορήγηση προέγκρισης άδειας 
ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ( ψησταριά – σνακ μπαρ 
( μεζεδοπωλείου ) επί της οδού Ν. 
Τρυπιά 41 στο όνομα της κας Χρυσούλα 
Μπαχαρνίκου» 

 
 
 
 
Σήμερα Τετάρτη 04-05-2011 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου 
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος επί της οδού Ν. Τρυπιά 45, 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 υπ΄αριθμ. πρωτ.4778/2-5-2011 έγγραφης πρόσκλησης 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 
 

1. Δερμανούτσου Δήμητρα , Πρόεδρος 
2. Σιμιτζόγλου Μαρία , Αντιπρόεδρος 
3. Κόκορη – Αραβανή Μαρία 
4. Λουλάκη Στυλιανή  
5. Μαυροειδής Πέτρος  
6. Σκούπρα Μαρία  
7. Κοσσύφης Αθανάσιος 
8. Χλαπάνας Ιωάννης 
9. Χατζή Βασιλική 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Φακίνου Αλεξάνδρα 
2. Οικονόμου Μαριγώ 

 
Οι  οποίες δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν , ωστόσο η απουσία τους είναι 
δικαιολογημένη. 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας και εισηγούμενη το 1ο θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης ,το οποίο 
ομόφωνα το Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 
συμφώνησε να συζητηθεί ως κατεπείγον , είπε τα εξής : 
 
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  
 
Με 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. 
 
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. 
 
Η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από 
την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας 
έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 



 
Η κα Μπαχαρνίκου Χρυσούλα κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 3529/6-4-2011 αίτηση , 
επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση  προέγκρισης 
άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με  Μπαχαρνίκου 
Χρυσούλας με αντικείμενο «Ψησταριά – Σνακ Μπαρ – Μεζεδοπωλείο» επί της οδού 
Ν. Τρυπιά 41, περιφέρειας του νέου Δήμου. 
 
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ. 4815/2-5-2011 έγγραφο του Γραφείου 
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι 
αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως αποφασίσουμε την προέγκριση 
ίδρυσης του εν λόγω καταστήματος , έτσι ώστε στη συνέχεια κι εφόσον ολοκληρωθεί 
η συμπλήρωση του φακέλου κι έχουν πληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις , να 
χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια για τη λειτουργία αυτού 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες 
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 5/2001 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 και γ)τις 
διατάξεις του άρθρου 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463 /06), δ)του 
άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»)ε) της αριθ. 66174/29-11-2006 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
 
                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  

 
Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (Ψησταριά – Σνακ Μπαρ – Μεζεδοπωλείο) επί της οδού Ν. Τρυπιά 41, 
περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στο όνομα  Μπαχαρνίκου 
Χρυσούλα , δεδομένου ότι  η αίτηση πληρεί 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 2/2011 
 
      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 



 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας  
Διεκπ/σεως Αρχείου – Πρωτοκόλλου 
Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 
 
 
Ελένη Σούλα 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα Φιλαδέλφεια  4-5-2011 
                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ. 5201 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               
-----------------------------------------------          
 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών                   Κοιν.: 1) Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας        κ. Π. Γρετζελιά 
Γραφείο Συμβουλίου  
Δημοτικής Κοινότητας Ν.Φιλαδέλφειας           
 ---------------------                2) Πρόεδρο Επιτροπής     
Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97         Ποιότητας Ζωής κ. Ζ.Χωρινό 
Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη 
Τηλ.: 213-2049014         
  
    
             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
   
  Από το πρακτικό της αριθμ. 5/2011 Συνεδρίασης  
 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
 
 
Αριθ. Απόφασης : 3/2011 
 
       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

«Έκφραση γνώμης για τη λειτουργία 
οίκων ανοχής εντός των ορίων της 
Δημοτικής Ενότητας Ν. Φιλαδέλφειας.» 

 
 
 
 
Σήμερα Τετάρτη 4-5-2011 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του  Πνευματικού Κέντρου 
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος επί της οδού Ν. Τρυπιά  45 , 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 υπ΄αριθμ. πρωτ.4778/2-5-2011 έγγραφης πρόσκλησης 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 
 

1. Δερμανούτσου Δήμητρα , Πρόεδρος 
2. Σιμιτζόγλου Μαρία , Αντιπρόεδρος 
3. Κόκορη – Αραβανή Μαρία 
4. Λουλάκη Στυλιανή  
5. Μαυροειδής Πέτρος  
6. Σκούπρα Μαρία  
7. Κοσσύφης Αθανάσιος 
8. Χλαπάνας Ιωάννης 
9. Χατζή Βασιλική 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Φακίνου Αλεξάνδρα 
2. Οικονόμου Μαριγώ 

 
Οι οποίες δεν προσήλθαν , αν και νόμιμα κλητεύθηκαν , ωστόσο η απουσία τους είναι 
δικαιολογήμενη. 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας και εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής : 
 
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  
 
Θέτω υπόψη σας το αριθ. Πρωτ. 2/27-4-2011 έγγραφο του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Π. Γρετζελιά , το οποίο ζητεί από το Συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινότητας της Νέας Φιλαδέλφειας να εκφράσουμε γνώμη επί θέματος μείζονος 
σημασίας που αφορά στη Λειτουργία Οίκων Ανοχής εντός των ορίων της Δημοτικής 
Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας αλλά και γενικότερα στο Δήμο μας και περί , τόσο του 
πληθυσμού αυτών , όσο και των ακτίνων – αποστάσεων σε μέτρα , των οικημάτων 
αυτών από τους χώρους και τα σημεία που πρέπει να απέχουν, όπως ο νόμος ορίζει. 
Για ενημέρωση του Συμβουλίου σας αναφέρω ότι  : 

1. Ο νόμος 2734/99 αναφέρει ότι οι δήμοι και οι κοινότητες καθορίζουν την 
ύπαρξη οίκων ανοχής με απόφασή τους με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες και 
ανάγκες που σχετίζονται κυρίως με τον πληθυσμό τους , την ύπαρξη 
στρατοπέδων , λιμανιών και βιομηχανικών μονάδων . Η Φιλαδέλφεια δεν έχει 
ούτε στρατόπεδο , ούτε λιμάνι , ούτε βιομηχανικές μονάδες. 

2. Η δημοτική κοινότητα Ν. Φιλαδέλφειας είναι μια φιλήσυχη ,αμιγώς αστική 
περιοχή, στην οποία υπάρχουν 3 παιδικοί σταθμοί , 9 νηπιαγωγεία , 9 
δημοτικά σχολεία , 4 γυμνάσια , 3 Λύκεια και πολλά τεχνικά σχολεία . Επίσης 
υπάρχουν αρκετές εκκλησίες , παιδικές χαρές , φροντιστήρια , κέντρα 
νεότητας , αθλητικά κέντρα , πλατείες ,βιβλιοθήκες , ευαγή ιδρύματα. 



Θεωρώ ότι η άδεια για έναν οίκο ανοχής δημιουργεί πρόβλημα και ένα κακό 
προηγούμενο. Το θέμα λοιπόν μπαίνει ως εξής : «ναι ή όχι σε οίκους ανοχής 
γενικώς στην πόλη μας » Εμείς λέμε όχι. 

Εάν το δημοτικό  συμβούλιο δώσει άδεια σε οίκο ανοχής  , εμείς προτείνουμε η 
απόσταση από τα παραπάνω που ορίζει ο νόμος και  προανέφερα να είναι 500μ. 
 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε γενικά 
 
Κατόπιν ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου της 
Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 5/2011 πρακτικό του συμβουλίου . Στη συνέχεια η 
Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Συμβούλιο της Δημ .Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του :α) 
την εισήγηση της κας Προέδρου , β)το αριθ. Πρωτ. 2/27-4-2011 έγγραφο του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με την αναφερόμενη σε αυτό νομοθεσία , γ)τα 
υπόλοιπα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του ,δ) τις διατάξεις των άρθρων 83 και 89 
του Ν. 3852/2010 και ε)αυτές της αριθ. Πρωτ. 74572/49/29-12-2010 εγκυκλίου του 
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 
 
               Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 
 
Εκφράζει αρνητική γνώμη επί του θέματος που αφορά στη Λειτουργία Οίκων Ανοχής 
εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας αλλά και γενικότερα 
του Δήμου κι επισημαίνει , σε περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο δώσει άδεια σε 
Οίκο Ανοχής , η προτεινόμενη απόσταση , βάσει των όσων ορίζει ο Νόμος , να είναι 
500μ. 
 
Ο κ. Κοσσύφης κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ήταν απών. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 3/2011 
 
       
 
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 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας  



Διεκπ/σεως Αρχείου – Πρωτοκόλλου 
Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 
 
Ελένη Σούλα 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα Φιλαδέλφεια  4-5-2011 
                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ. 5203 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               
-----------------------------------------------          
 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών        Κοιν .: 1) Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας         κ. Π. Γρετζελιά 
Γραφείο Συμβουλίου  
Δημοτικής Κοινότητας Ν.Φιλαδέλφειας        2) Πρόεδρο Επιτροπής    
 ---------------------                 Ποιότητας Ζωής κ. Ζ. Χωρινό 
Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 
Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη 
Τηλ.: 213-2049014         
  
    
             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
   
  Από το πρακτικό της αριθμ. 5/2011 Συνεδρίασης  
 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
 
 
Αριθ. Απόφασης : 4/2011 
 
       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

«Έκφραση γνώμης επί του σχεδίου 
τοπικής κανονιστικής απόφασης για 
όρους και προϋποθέσεις χορήγησης 
άδειας μουσικής σε καταστήματα και 
επιχειρήσεις» 

 
 
 
 
Σήμερα Τετάρτη 4-5-2011 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου 
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος επί της οδού Ν. Τρυπιά 45, 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 υπ΄αριθμ. πρωτ.4778/2-5-2011 έγγραφης πρόσκλησης 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 
 

1. Δερμανούτσου Δήμητρα , Πρόεδρος 
2. Σιμιτζόγλου Μαρία , Αντιπρόεδρος 
3. Κόκορη – Αραβανή Μαρία 
4. Λουλάκη Στυλιανή  
5. Μαυροειδής Πέτρος  
6. Σκούπρα Μαρία  
7. Κοσσύφης Αθανάσιος 
8. Χλαπάνας Ιωάννης 
9. Χατζή Βασιλική 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Φακίνου Αλεξάνδρα 
2. Οικονόμου Μαριγώ 

 
Οι οποίες δεν προσήλθαν , αν και νόμιμα κλητεύθηκαν , ωστόσο η απουσία τους είναι 
δικαιολογήμενη. 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας και εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής : 
 
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  
 
Με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 3905/12-4-2011 έγγραφο, η Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας 
με υπογραφή του Δικηγόρου κ. Μενέλαου Παπαδημητρίου , κατόπιν αιτήματος του 
Προέδρου της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κι Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 
Ζ. Χωρινού , σχετικά με το όργανο χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων 
και άδειας λειτουργίας μουσικής , μας γνωρίζει ότι η αρμοδιότητα για χορήγηση 
προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων κι επιχειρήσεων καθώς και η αρμοδιότητα για 
τη χορήγηση της άδειας μουσικής περιλαμβάνονται μεταξύ των αποφασιστικών 
αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων 
 
Τίθεται υπόψη σας σχέδιο κανονιστικής απόφασης που αφορά όρους και 
προϋποθέσεις (χορήγηση , έλεγχος, ανάκληση , ωράριο, παράταση κ.λ.π.)των αδειών 
χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών – οργάνων στα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και στις επιχειρήσεις του Δήμου , σύμφωνα με τα άρθρα 
75,79 και 80 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.), προκειμένου , ως συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινότητας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/10 
(Καλλικράτης), να εκφράσουμε άποψη και να διατυπώσουμε προτάσεις επ΄αυτού για 
να διαβιβασθεί στη συνέχεια στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , η οποία θα 



διαμορφώσει , βάσει των διατάξεων του άρθρου 73 του ως άνω Νόμου, την τελική 
της εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά 
 
Κατόπιν ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου της 
Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 5/2011 πρακτικό του συμβουλίου . Στη συνέχεια η 
Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Συμβούλιο της Δημ .Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη την 
εισήγηση της κας Προέδρου , είδε το σχέδιο της τοπικής κανονιστικής απόφασης που 
τέθηκε υπόψη του με την αναφερόμενη σε αυτό νομοθεσία , τις διατάξεις των άρθρων 
83 και 89 του Ν. 3852/10 και αυτές της αρ. πρωτ. 74572/49/29-12-2010 εγκυκλίου 
του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 
 
               Αποφασίζει    ομόφωνα  
Εκφράζοντας τη γνώμη του για το σχέδιο της τοπικής κανονιστικής απόφασης που 
τέθηκε υπόψη του και αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις (χορήγηση , έλεγχος , 
ανάκληση , ωράριο , παράταση κ.τ.λ.)των αδειών χρήσης και λειτουργίας μουσικής – 
μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στις 
επιχειρήσεις του Δήμου , διατυπώνει επ΄ αυτού τις εξής παρατηρήσεις: 

1. Θεωρεί ότι τα παράβολα που αναφέρονται στο άρθρο 27 του σχεδίου της 
τοπικής κανονιστικής απόφασης πρέπει να προσαρμοσθούν σε αυτά που 
αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 61167/17-12-2007 ( ΦΕΚ 15/12-1-1996 τ.Β’) 
απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας  & Οικονομικών 

2. Θεωρεί ότι η αναφερόμενη στο άρθρο 27 του σχεδίου φράση «άδεια δημόσιας 
εκτέλεσης της Α.Ε.Π.Ι.» πρέπει να αντικατασταθεί με τη φράση «άδεια 
δημόσιας εκτέλεσης του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης (Ο.Σ.Δ.) του Ν. 
2121/93 

 
Κατά τα άλλα συμφωνεί με το τεθέν υπόψη του σχέδιο. 

 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 4/2011 

 
      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 
 
 



Ακριβές Αντίγραφο  
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας  
Διεκπ/σεως Αρχείου – Πρωτοκόλλου 
Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος 
 
 
Ελένη Σούλα 
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