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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νέα Φιλαδέλφεια 20-6-2013  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.7861 
        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. 8/2013 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης : 53/2013 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Ανάκληση της αριθ. 50/2012 απόφασής 

μας και εκ νέου λήψη απόφασης για 

χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος με αντικείμενο 

«ΠΙΤΣΑΡΙΑ» επί της οδού Παπαφλέσσα 

14, Νέα Φιλαδέλφεια στο όνομα του κ. 

Ζιαμπάρα Δημήτριου.» 

 

 

Σήμερα Τετάρτη  19-6-2013 , 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 κατεπειγόντως η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 7 της αριθ. 49 

Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.Α.Η.Δ.,  προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά 

προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. πρωτ.8630/ 19-

6-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. Δήμητρας Δερμανούτσου, η 

οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 88 παρ. 2 του ν.3852/2010 . 

 Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο 

Μολακίδου Αλίκη.  
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Δερμανούτσου Δήμητρα 

Σιμιτζόγλου Μαρία 

Λουλάκη Στυλιανή 

Σκούπρα Μαρία 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χλαπάνας Ιωάννης 

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, το οποίο ομόφωνα το 

Συμβούλιο ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 7 

της αριθ. 49 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.Α.Η.Δ,  συμφώνησε να συζητηθεί ως κατεπείγον, 

είπε τα εξής : 

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Σύμφωνα με,   

 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 Απόφασης 

(ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011) περί Απλούστευσης διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , Θεάτρου και 

Κινηματογράφου προβλέπεται ότι «για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο , εντός τριών μηνών από 

τη χορήγηση της προέγκρισης με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες , 

κατόπιν αίτησης  - γνωστοποίησης στο Δήμο , όλα τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται .» 

 

2.Το αριθ. Πρωτ.8300/14-6-2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Εσόδων, 

Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με το οποίο επισημαίνεται ότι με την 

αριθ. 50/2012  προγενέστερη απόφασή μας χορηγήσαμε προέγκριση στον εν λόγω 

ενδιαφερόμενο , ωστόσο παρήλθε η καθορισμένη από το νόμο προθεσμία κι ως εκ 

τούτου αιτείται όπως προβούμε σε ανάκληση της ανωτέρω απόφασης και λήψη εκ 

νέου απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΠΙΤΣΑΡΙΑ» επί της οδού Παπαφλέσσα 14 στη Νέα 

Φιλαδέλφεια στο όνομα του κ. Ζιαμπάρα Δημητρίου  
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3. Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 ) ,όπου 

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. 

 

4.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. 

 

5.Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της  ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011  

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

αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της 

αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος 

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

Ο κ. Ζιαμπάρας Δημήτριος  κατέθεσε την  αριθ. πρωτ.7861/6-6-2013 αίτηση, 

επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση εκ νέου  

προέγκρισης άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα 

του κ. Ζιαμπάρα Δημητρίου  με αντικείμενο «ΠΙΤΣΑΡΙΑ» επί της οδού Παπαφλέσσα 

14, Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου. 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.8300/14-6-2013 έγγραφο του Τμήματος 

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

αιτείται τη λήψη εκ νέου 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. 8/2013 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. 
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ζ) το άρθρο 1 , παρ. 3 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.3.1/21220/ ( ΦΕΚ 2496/Β’/4-11-2011) 

όπου προβλέπεται η ανάκληση της προέγκρισης όταν ο ενδιαφερόμενος δεν 

υποβάλλει στο Δήμο εντός των νόμιμα καθορισμένων προθεσμιών όλα τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  

 

                                     

   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  

 

Ανακαλεί την αριθ. 50/2012  προγενέστερη απόφαση του για τους αναλυτικά 

αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσης λόγους και εγκρίνει εκ νέου  την 

χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(ΠΙΤΣΑΡΙΑ) επί της οδού Παπαφλέσσα 14, Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του 

Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στο όνομα του κ. Ζιαμπάρα Δημητρίου 

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 53/2013 

 

      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 20-6-2013  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.7439 
        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. 8/2013 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης : 54/2013 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Ανάκληση της αριθ. 48/2012 απόφασής 

μας και εκ νέου λήψη απόφασης για 

χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος με αντικείμενο 

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ» 

επί της οδού Κοιμ. Θεοτόκου 39, Νέα 

Φιλαδέλφεια στην Εταιρεία Διακάκης Κ. 

– Πουλόπουλος Δ. Ο.Ε..» 

 

 

Σήμερα Τετάρτη  19-6-2013 , 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 κατεπειγόντως η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 7 της αριθ. 49 

Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.Α.Η.Δ.,  προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά 

προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. πρωτ.8630/ 19-

6-2013 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 . 
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 Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο 

Μολακίδου Αλίκη.  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Δερμανούτσου Δήμητρα 

Σιμιτζόγλου Μαρία 

Λουλάκη Στυλιανή 

Σκούπρα Μαρία 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χλαπάνας Ιωάννης 

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, το οποίο ομόφωνα το 

Συμβούλιο ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 7 

της αριθ. 49 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.Α.Η.Δ,  συμφώνησε να συζητηθεί ως κατεπείγον, 

είπε τα εξής : 

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Σύμφωνα με,   

 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 Απόφασης 

(ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011) περί Απλούστευσης διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , Θεάτρου και 

Κινηματογράφου προβλέπεται ότι «για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο , εντός τριών μηνών από 

τη χορήγηση της προέγκρισης με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες , 

κατόπιν αίτησης  - γνωστοποίησης στο Δήμο , όλα τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται .» 

 

2.Το αριθ. Πρωτ.7885/6-6-2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Εσόδων, 

Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με το οποίο επισημαίνεται ότι με την 

αριθ. 48/2012  προγενέστερη απόφασή μας χορηγήσαμε προέγκριση στον εν λόγω 

ενδιαφερόμενο , ωστόσο παρήλθε η καθορισμένη από το νόμο προθεσμία κι ως εκ 

τούτου αιτείται όπως προβούμε σε ανάκληση της ανωτέρω απόφασης και λήψη εκ 

νέου απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 
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ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ» επί της οδού 

Κοιμ. Θεοτόκου 38 στη Νέα Φιλαδέλφεια στην Εταιρεία Διακάκης Κ. – 

Πουλόπουλος Δ. Ο.Ε.  

  

3. Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 ) ,όπου 

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. 

 

4.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. 

 

5.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 Διακάκης Κ.- Πουλόπουλος Δ. Ο.Ε.  κατέθεσε την  αριθ. πρωτ.7439/31-5-

2013 αίτηση, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση 

εκ νέου  προέγκρισης άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

στην Εταιρεία Διακάκης Κ.- Πουλόπουλος Δ. Ο.Ε  με αντικείμενο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ» επί της οδού Κοιμ. Θεοτόκου 39, Νέα Φιλαδέλφεια , 

περιφέρειας του νέου Δήμου. 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.7885/6-6-2013 έγγραφο του Τμήματος 

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

αιτείται τη λήψη εκ νέου 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. 8/2013 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. 
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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. 

ζ) το άρθρο 1 , παρ. 3 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.3.1/21220/ ( ΦΕΚ 2496/Β’/4-11-2011) 

όπου προβλέπεται η ανάκληση της προέγκρισης όταν ο ενδιαφερόμενος δεν 

υποβάλλει στο Δήμο εντός των νόμιμα καθορισμένων προθεσμιών όλα τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  

 

                                     

   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  

 

Ανακαλεί την αριθ. 48/2012  προγενέστερη απόφαση του για τους αναλυτικά 

αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσης λόγους και εγκρίνει εκ νέου  την 

χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ) επί της οδού Κοιμ. Θεοτόκου 39 , Νέα 

Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στην Εταιρεία 

Διακάκης Κ. – Πουλόπουλος Δ. 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 54/2013 

 

      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 20-6-2013  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.  8341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
        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. 8/2013 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης : 55/2013 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Λήψη απόφασης για χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος με 

αντικείμενο «ΑΜΙΓΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ επί της οδού 

Θεμ.  Σοφούλη 81, Νέα Φιλαδέλφεια 

στο όνομα του κ. Αγγελάκου Ευάγγελου. 

 

Σήμερα Τετάρτη  19-6-2013 , 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 κατεπειγόντως η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 7 της αριθ. 49 

Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.Α.Η.Δ.,  προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά 

προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. πρωτ.8630/ 19-

6-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. Δήμητρας Δερμανούτσου, η 

οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 88 παρ. 2 του ν.3852/2010 . 

 Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο 

Μολακίδου Αλίκη.  
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Δερμανούτσου Δήμητρα 

Σιμιτζόγλου Μαρία 

Λουλάκη Στυλιανή 

Σκούπρα Μαρία 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χλαπάνας Ιωάννης 

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, το οποίο ομόφωνα το 

Συμβούλιο ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 7 

της αριθ. 49 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.Α.Η.Δ,  συμφώνησε να συζητηθεί ως κατεπείγον, 

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

αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της 

αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος 

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

Ο κ. Αγγελάκος Ευάγγελος  κατέθεσε την  αριθ. πρωτ.8341/17-6-2013 αίτηση, 

επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση  προέγκρισης 

άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα του κ. 

Αγγελάκου Ευάγγελου με αντικείμενο «ΑΜΙΓΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» επί της οδού Θεμ.  Σοφούλη 81, Νέα Φιλαδέλφεια , 

περιφέρειας του νέου Δήμου. 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.8565/16-6-2013 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. 8/2013 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 (ΑΜΙΓΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) επί της οδού Θεμ. 

Σοφούλη 81 , Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, 

στο όνομα του κ. Αγγελάκου Ευάγγελου  δεδομένου ότι  η αίτηση πληροί όλες τις 

νόμιμες προϋποθέσεις, έτσι ώστε στη συνέχεια κι εφόσον ολοκληρωθεί η 

συμπλήρωση του φακέλου κι έχουν πληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις , να 

χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια για τη λειτουργία του καταστήματος 
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 Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 55/2013 

 

      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 20-6-2013 

                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθ. Πρωτ. 8364 
        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. 8/2013 Συνεδρίασης  

 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 56/2013 

 

 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 «ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ»  

επί της οδού Προύσσης 12, Νέα 

Φιλαδέλφεια , στο όνομα του κ. 

Κοζαλάν Αβραάμ. 

 

 

 

Σήμερα Τετάρτη  19-6-2013 , 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 κατεπειγόντως η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , σύμφωνα 
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με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 7 της αριθ. 49 

Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.Α.Η.Δ.,  προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά 

προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. πρωτ.8630/ 19-

6-2013 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 

Σκούπρα Μαρία 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χλαπάνας Ιωάννης 

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, το οποίο ομόφωνα το 

Συμβούλιο ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 7 

της αριθ. 49 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.Α.Η.Δ,  συμφώνησε να συζητηθεί ως κατεπείγον, 

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 
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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. 

 

Ο κ. Κοζαλάν Αβράαμ  κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ.8364/17-6-2013 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. στο όνομα Κοζαλάν Αβραάμ   με αντικείμενο 

«ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ » επί της οδού Προύσσης 12, Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας 

του νέου Δήμου. 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.8567 /19-6-2013 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 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. 8/2013 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη 

συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

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

α)  την εισήγηση της κας Προέδρου , 

β) το σχετικό φάκελο του καταστήματος , 

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

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

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

στ) τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΦΕΚ 2496/Β’/2011  

 

 

                                     

  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα   

               

Εγκρίνει την χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής   στο κατάστημα με 

αντικείμενο «ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ»  επί της οδού Προύσσης 12 , περιφέρειας του 

Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στο όνομα του κ. Κοζαλάν Αβραάμ  για αόριστο 

χρονικό διάστημα  και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ. , δεδομένου ότι  η 

αίτηση πληροί  όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις . 
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 56/2013 

 

 

 

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 20-6-2013  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.8858/21-6-2013 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

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

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών     ΠΡΟΣ  

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων              Τον Πρόεδρο Δημοτικού  

του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας             Συμβουλίου  

Γραφείο Συμβουλίου        

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας  ΚΟΙΝ.:   

 ---------------------            1.Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών                                             

                  2.Αντιδήμαρχο Τεχν. Υπηρεσιών 

       3.Γραφείο Δημάρχου 

       4.Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

 

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2013 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 

Αριθ. Απόφασης :57/2013 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Ονομασία του πάρκου ΟΤ 210 στη Νέα 

Φιλαδέλφεια». 

 

 

Σήμερα Τετάρτη  19-6-2013 , 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 κατεπειγόντως η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 7 της αριθ. 49 

Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.Α.Η.Δ.,  προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά 

προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. πρωτ.8630/ 19-

6-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. Δήμητρας Δερμανούτσου, η 

οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 88 παρ. 2 του ν.3852/2010 . 

 Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο 

Μολακίδου Αλίκη.  
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Δερμανούτσου Δήμητρα 

Σιμιτζόγλου Μαρία 

Λουλάκη Στυλιανή 

Σκούπρα Μαρία 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χλαπάνας Ιωάννης 

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, το οποίο ομόφωνα το 

Συμβούλιο ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 7 

της αριθ. 49 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.Α.Η.Δ,  συμφώνησε να συζητηθεί ως κατεπείγον, 

είπε τα εξής : 

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Σύμφωνα με , 

 

 Την αριθ. Πρωτ. 2175/21-2-2013 επιστολή της κας Καπετάνου Ευαγγελίας με 

την οποία αιτείται να επικαιροποιηθούν οι όροι του δωρητηρίου Συμβολαίου 

του Βασιλείου Μπαβέα , ήτοι να μετονομαστεί ο χώρος πρασίνου στο Ο.Τ 

210 μεταξύ των οδών Μακρυγιάννη , Βας. Αλεξάνδρου , Θ. Σοφούλη και 

Παπάγου , και ο χώρος που δωρήθηκε στο Δήμο πριν από τριάντα (30) χρόνια 

να ονομαστεί «Πλατεία Κυθήρων» , σύμφωνα με τη μόνη επιθυμία του 

δωρήτή. 

 Το αριθ. Πρωτ. 7971/7-6-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών  

με το οποία αιτείται , το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας 

Φιλαδέλφειας όπως διατυπώσει σχετική γνώμη αναφορικά στην ονομασία του 

χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 210 μεταξύ των οδών Μακρυγιάννη , Βας. 

Αλεξάνδρου , Θ. Σοφούλη και Παπάγου σε « πλατεία Κυθήρων» και τη 

διαβίβαση αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 όπου προβλέπεται ότι «η 

ονομασία συνοικιών , οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού 

ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του οικείου 

τοπικού Συμβουλίου ή παρέδρου και σύμφωνη γνώμη επιτροπής στην οποία 

συμμετέχουν : ο προϊστάμενος της Δ/σης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης 



 19 

του νομού ή της νομαρχίας ως πρόεδρος , δύο εκπρόσωποι της τοπικής 

ένωσης δήμων και κοινοτήτων που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από 

τη διοικούσα επιτροπή της και δύο καθηγητές φιλόλογοι ή καθηγητές της 

ιστορίας της δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης , οι οποίοι ορίζονται , μαζί με τους 

αναπληρωτές τους  από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας» 

 

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. 8/2013 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. Πρωτ. 2175/21-2-2013 επιστολή της κας Καπετάνου Ευαγγελίας 

γ) Το αριθ. Πρωτ. 7971/7-6-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών  

δ) την ισχύουσα νομοθεσία 

 

                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  

              

Όπως διατυπώσει σχετική θετική γνώμη και διαβιβάσει αυτή στο Δημοτικό 

Συμβούλιο : 

Για την ονομασία του χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 210 μεταξύ των οδών Μακρυγιάννη, 

Βας. Αλεξάνδρου , Θ. Σοφούλη και Παπάγου σε «πλατεία Κυθήρων» , προκειμένου 

να υλοποιηθούν οι όροι του Δωρητηρίου Συμβολαίου του κ. Μπαβέα Βασίλη. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 57/2013 

 

 

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 20-6-2013 

                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθ. Πρωτ. 8859/21-6-2013 
        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. 8/2013 Συνεδρίασης  

 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 58/2013 

 

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 

«Δωρεάν ταφή του άπορου 

Τρυφού Βίκτωρα - Γεωργίου». 

 

 

Σήμερα Τετάρτη  19-6-2013 , 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 κατεπειγόντως η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 7 της αριθ. 49 

Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.Α.Η.Δ.,  προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά 

προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. πρωτ.8630/ 19-

6-2013 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 . 
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 Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο 

Μολακίδου Αλίκη.  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Δερμανούτσου Δήμητρα 

Σιμιτζόγλου Μαρία 

Λουλάκη Στυλιανή 

Σκούπρα Μαρία 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χλαπάνας Ιωάννης 

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, το οποίο ομόφωνα το 

Συμβούλιο ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 7 

της αριθ. 49 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.Α.Η.Δ,  συμφώνησε να συζητηθεί ως κατεπείγον, 

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. 

 

Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4144/2013( ΦΕΚ 

88/Α΄/18-4-2013) , όπου η περίπτωση στ΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄/87) αντικαθίσταται 

ως εξής :  

«στ. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία , τη συντήρηση και την ευταξία του 

κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας , προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών 

τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής 

και την ανακομιδή 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 
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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.8628/19-6-2013 έγγραφο του Τμήματος  Δημοτικού 

Κοιμητηρίου του Δήμου με το οποίο αιτείται τη δωρεάν ταφή του θανόντα, 

και 

 

  το αριθ. Πρωτ. 8555/18-6-2013 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος 

Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου 

με το οποίο βεβαιώνεται και πιστοποιείται ότι ο θανών ήταν κάτοχος 

Βιβλιαρίου Οικονομικής και Κοινωνικής Αδυναμίας (Βιβλιάριο Απορίας) με 

αριθμό μητρώου 17033 και ημερομηνία ανανέωσης 11-2-2013   

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

ταφή του άπορου  θανόντα  κ. Τρυφού Βίκτωρα – Γεωργίου , ο οποίος απεβίωσε 

στις 4-6-2013 στην εντατική μονάδα του γενικού κρατικού νοσοκομείου 

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και  ήταν κάτοικος και δημότης του Δήμου 

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος. 

 

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. 8/2013 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. 8628/19-6-2013 του τμήματος 

του Δημοτικού Νεκροταφείου , με το οποίο εισηγείται τη δωρεάν ταφή του άπορου 

Τρυφού Βίκτωρα - Γεώργιου γ) το αρίθ. Πρωτ. 8555/19-6-2013 έγγραφο του 

Αυτοτελούς  Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας , Πολιτισμού και 

Αθλητισμού του Δήμου με το οποίο βεβαιώνεται και πιστοποιείται η απορία του 

θανόντα δ) τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. στ.  του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») 

ε) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4144/2013 και στ)  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  ομόφωνα       

 

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δωρεάν ταφή του άπορου 

Τρυφού Βίκτωρα - Γεώργιου , δεδομένου ότι  η απορία του θανόντα βεβαιώνεται και 

πιστοποιείται από το Αυτοτελές Τμήμα  Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας , 

Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου. 
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 58/2013 

 

      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 20-6-2013 

                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθ. Πρωτ. 8862/21-6-2013 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

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

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

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας        Δημοτικού Συμβουλίου 

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. 8/2013 Συνεδρίασης  

 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 59/2013 

 

        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 

«Δωρεάν ταφή του συνταξιούχου 

Δημοτικού Υπαλλήλου Γκελή 

Βασιλείου». 

 

Σήμερα Τετάρτη  19-6-2013 , 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 κατεπειγόντως η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 7 της αριθ. 49 

Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.Α.Η.Δ.,  προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά 

προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. πρωτ.8630/ 19-

6-2013 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 . 
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 Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο 

Μολακίδου Αλίκη.  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Δερμανούτσου Δήμητρα 

Σιμιτζόγλου Μαρία 

Λουλάκη Στυλιανή 

Σκούπρα Μαρία 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χλαπάνας Ιωάννης 

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, το οποίο ομόφωνα το 

Συμβούλιο ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 7 

της αριθ. 49 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.Α.Η.Δ,  συμφώνησε να συζητηθεί ως κατεπείγον, 

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. 

 

Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4144/2013( ΦΕΚ 

88/Α΄/18-4-2013) , όπου η περίπτωση στ΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄/87) αντικαθίσταται 

ως εξής :  

«στ. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία , τη συντήρηση και την ευταξία του 

κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας , προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών 

τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής 

και την ανακομιδή οστών» 

 

Επιπροσθέτως , σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του 

Δημοτικού Κοιμητηρίου ,  αναφέρεται ότι « με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
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αποβιώσαντες εν ενεργεία Δημοτικοί υπάλληλοι και συνταξιούχοι του Δήμου 

ενταφιάζονται σε τάφους Α’ κατηγορίας τριετούς χρήσης δωρεάν .  

Ενώ αποβιώσαντες εργάτες και υπάλληλοι συνεργείων ή επί συμβάσει εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου , υπηρετούντες τουλάχιστον επί διετίας , ενταφιάζονται δωρεάν σε 

τάφους Β’ κατηγορίας» 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ. 8629/19-6-2013 έγγραφο του Τμήματος  

Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου, κι αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , 

όπως αποφασίσουμε την  δωρεάν ταφή του ανωτέρω συνταξιούχου  δημοτικού 

υπαλλήλου . 

 

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. 8/2013 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. 8629/19-6-2013 του τμήματος 

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

συνταξιούχου  δημοτικού υπαλλήλου Γκελή Βασιλείου  γ) τις διατάξεις του άρθρου 

82 παρ. στ.  του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») ) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 

4144/2013  ε) την παρ. 3 του άρθρου 6 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού 

Νεκροταφείου του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.                                     

 

 

                                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  

 

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δωρεάν ταφή του συνταξιούχου 

δημοτικού υπαλλήλου Γκελή Βασιλείου , ο  οποίος κηδεύεται στις 19-6-2013, 

δεδομένου ότι  ο θανών είναι συνταξιούχος δημοτικός υπάλληλος του Δήμου 

Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 59/2013 

 

      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 

 

 

 

 


