
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα Φιλαδέλφεια 21-07-2011 
                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ.  
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               
-----------------------------------------------          
 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών     Κοιν.: 1) Γραφείο Καταστημάτων  
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας       
Γραφείο Συμβουλίου        
Δημοτικής Κοινότητας Ν.Φιλαδέλφειας     2) Γραφείο Δημάρχου     
 ---------------------                
                                             
 
 
 
                    Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδρίασης  
 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
 
 
Αριθ. Απόφασης : 16/2011 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 
 

«Χορήγηση νέας άδειας μουσικής 
καταστήματος διάρκειας 3 ετών και με 
παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00π.μ. 
με αντικείμενο ( ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) επί της 
οδού Ν.Πλαστήρα 20  στην εταιρεία «Γ. 
Τριανταφύλλης & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

 
 
Σήμερα Τετάρτη  20-07-2011 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμούτης Διασποράς  - Ανδρέας Παπανδρέου» 
(Π.Π.Ι.Ε.Δ. ) επί της οδού Δεκελείας 152 και Ατταλείας 2 , 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.8560/20-7-2011 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 
 
1.Δερμανούτσου Δήμητρα , Πρόεδρος 
2.Σιμιτζόγλου Μαρία , Αντιπρόεδρος 
3.Κόκορη – Αραβανή Μαρία 
4.Λουλάκη Στυλιανή  
5.Μαυροειδής Πέτρος  
6.Σκούπρα Μαρία  
7.Χλαπάνας Ιωάννης 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1.Χατζή Βασιλική 
2.Οικονόμου Μαριγώ 
3.Κοσσύφης Αθανάσιος 
4.Φακίνου Αλεξάνδρα 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας και εισηγούμενη το 1ο θέμα ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής : 
 
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  
 
Με το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )ορίζονται τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  και καθορίζονται οι όροι και οι 
διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία αυτών. 
Επίσης με την παρ. 1 β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») προβλέπεται ότι η 
άδεια λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
χορηγείται από τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. 
Επίσης με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 1 Αστυνομικής διάταξης , αριθ. 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 ( 1/4ου  έως 30/9ου) 
από 15.00 έως 17.30 και από 23.00 έως 07.00 και κατά τη χειμερινή περίοδο (1/10ου 
έως 31/3ου) 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. 
 
Η Εταιρεία «Γ. Τριανταφύλλης & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 1834/22-
2-2011 αίτηση, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη 
χορήγηση νέας  άδειας μουσικής  διάρκειας 3 ετών και με παράταση ωραρίου μέχρι 
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τις 02.00 π.μ. στην Εταιρεία «Γ. Τριανταφύλλης & ΣΙΑ Ο.Ε.» με αντικείμενο 
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ » επί της οδού Ν. Πλαστήρα 20 , περιφέρειας του νέου Δήμου. 
 
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.8646 /21-7-2011 έγγραφο του Γραφείου 
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι 
αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως αποφασίσουμε για τη χορήγηση της 
εν λόγω άδειας διάρκειας 3 ετών και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ., έτσι 
ώστε στη συνέχεια κι εφόσον ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του φακέλου κι έχουν 
πληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις , να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια για τη 
λειτουργία αυτού 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες 
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 9/2001 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 άδειας λειτουργίας μουσικής   στο κατάστημα με αντικείμενο 
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ»  επί της οδού Ν. Πλαστήρα 20, περιφέρειας του Δήμου 
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στην Εταιρεία «Γ. Τριανταφύλλης & ΣΙΑ Ο.Ε» 
διάρκειας 3 ετών και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ. , 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 16/2011 
 
      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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα Φιλαδέλφεια 21-07-2011 
                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ.  
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               
-----------------------------------------------          
 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών     Κοιν.: 1) Γραφείο Καταστημάτων  
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας       
Γραφείο Συμβουλίου        
Δημοτικής Κοινότητας Ν.Φιλαδέλφειας     2) Γραφείο Δημάρχου     
 ---------------------                
                                             
 
 
 
                    Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδρίασης  
 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
 
 
Αριθ. Απόφασης : 17/2011 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 
 

«Χορήγηση νέας άδειας μουσικής 
καταστήματος διάρκειας 3 ετών και με 
παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00π.μ. 
με αντικείμενο (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) επί της 
οδού Σάρδεων 10  στο όνομα του κ. 
Παλάσκα Παναγιώτη». 

 
 
Σήμερα Τετάρτη  20-07-2011 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμούτης Διασποράς  - Ανδρέας Παπανδρέου» 
(Π.Π.Ι.Ε.Δ. ) επί της οδού Δεκελείας 152 και Ατταλείας 2 , 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.8560/20-7-2011 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 
 
1.Δερμανούτσου Δήμητρα , Πρόεδρος 
2.Σιμιτζόγλου Μαρία , Αντιπρόεδρος 
3.Κόκορη – Αραβανή Μαρία 
4.Λουλάκη Στυλιανή  
5.Μαυροειδής Πέτρος  
6.Σκούπρα Μαρία  
7.Χλαπάνας Ιωάννης 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1.Χατζή Βασιλική 
2.Οικονόμου Μαριγώ 
3.Κοσσύφης Αθανάσιος 
4.Φακίνου Αλεξάνδρα 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας και εισηγούμενη το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής : 
 
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  
 
Με το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )ορίζονται τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  και καθορίζονται οι όροι και οι 
διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία αυτών. 
Επίσης με την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») προβλέπεται ότι η 
άδεια λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
χορηγείται από τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. 
Επίσης με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 1 Αστυνομικής διάταξης , αριθ. 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 ( 1/4ου  έως 30/9ου) 
από 15.00 έως 17.30 και από 23.00 έως 07.00 και κατά τη χειμερινή περίοδο (1/10ου 
έως 31/3ου) 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. 
 
Ο κ. Παλάσκας Παναγιώτης  κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ.8125/12-7-2011 αίτηση, 
επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση νέας  άδειας 
μουσικής  διάρκειας 3 ετών και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ. στο όνομα 
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Παλάσκας Παναγιώτης με αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » επί της οδού Σάρδεων 10, 
περιφέρειας του νέου Δήμου. 
 
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.8648 /21-7-2011 έγγραφο του Γραφείου 
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι 
αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως αποφασίσουμε για τη χορήγηση της 
εν λόγω άδειας διάρκειας 3 ετών και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ., έτσι 
ώστε στη συνέχεια κι εφόσον ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του φακέλου κι έχουν 
πληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις , να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια για τη 
λειτουργία αυτού 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες 
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 9/2001 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 άδειας λειτουργίας μουσικής   στο κατάστημα με αντικείμενο 
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»  επί της οδού Ν. Πλαστήρα 20, περιφέρειας του Δήμου 
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στο όνομα Παλάσκας Παναγιώτης διάρκειας 3 ετών και 
με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ. , 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 17/2011 
 
      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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα Φιλαδέλφεια 21-07-2011 
                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ.  
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               
-----------------------------------------------          
 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών     Κοιν.: 1) Γραφείο Καταστημάτων  
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας       
Γραφείο Συμβουλίου        
Δημοτικής Κοινότητας Ν.Φιλαδέλφειας     2) Γραφείο Δημάρχου     
 ---------------------                
                                             
 
 
 
                    Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδρίασης  
 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
 
 
Αριθ. Απόφασης : 18/2011 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 
 

«Χορήγηση νέας άδειας μουσικής 
καταστήματος διάρκειας 3 ετών και με 
παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00π.μ. 
με αντικείμενο (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) επί της 
οδού Προύσης 9  στο όνομα της κας 
Μιχαηλίδου Βασιλείας. 

 
 
Σήμερα Τετάρτη  20-07-2011 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμούτης Διασποράς  - Ανδρέας Παπανδρέου» 
(Π.Π.Ι.Ε.Δ. ) επί της οδού Δεκελείας 152 και Ατταλείας 2 , 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.8560/20-7-2011 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 
 
1.Δερμανούτσου Δήμητρα , Πρόεδρος 
2.Σιμιτζόγλου Μαρία , Αντιπρόεδρος 
3.Κόκορη – Αραβανή Μαρία 
4.Λουλάκη Στυλιανή  
5.Μαυροειδής Πέτρος  
6.Σκούπρα Μαρία  
7.Χλαπάνας Ιωάννης 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1.Χατζή Βασιλική 
2.Οικονόμου Μαριγώ 
3.Κοσσύφης Αθανάσιος 
4.Φακίνου Αλεξάνδρα 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας και εισηγούμενη το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής : 
 
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  
 
Με το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )ορίζονται τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  και καθορίζονται οι όροι και οι 
διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία αυτών. 
Επίσης με την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») προβλέπεται ότι η 
άδεια λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
χορηγείται από τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. 
Επίσης με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 1 Αστυνομικής διάταξης , αριθ. 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 ( 1/4ου  έως 30/9ου) 
από 15.00 έως 17.30 και από 23.00 έως 07.00 και κατά τη χειμερινή περίοδο (1/10ου 
έως 31/3ου) 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. 
 
Η κα Μιχαηλίδου Βασιλεία  κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ.8127/12-7-2011 αίτηση, 
επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση νέας  άδειας 
μουσικής  διάρκειας 3 ετών και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ. στο όνομα 
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Μιχαηλίδου Βασιλεία με αντικείμενο «ΚΑΦΕΝΕΙΟ » επί της οδού Προύσης 9, 
περιφέρειας του νέου Δήμου. 
 
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.8647 /21-7-2011 έγγραφο του Γραφείου 
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι 
αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως αποφασίσουμε για τη χορήγηση της 
εν λόγω άδειας διάρκειας 3 ετών και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ., έτσι 
ώστε στη συνέχεια κι εφόσον ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του φακέλου κι έχουν 
πληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις , να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια για τη 
λειτουργία αυτού 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες 
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 9/2001 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 άδειας λειτουργίας μουσικής   στο κατάστημα με αντικείμενο 
«ΚΑΦΕΝΕΙΟ»  επί της οδού Προύσης 9, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- 
Χαλκηδόνος , στο όνομα Μιχαηλίδου Βασιλεία διάρκειας 3 ετών και με παράταση 
ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ. , 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 18/2011 
 
      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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα Φιλαδέλφεια 21-07-2011 
                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ.  
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               
-----------------------------------------------          
 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών     Κοιν.: 1) Γραφείο Καταστημάτων  
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας       
Γραφείο Συμβουλίου        
Δημοτικής Κοινότητας Ν.Φιλαδέλφειας     2) Γραφείο Δημάρχου     
 ---------------------                
                                             
 
 
 
                    Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδρίασης  
 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
 
 
Αριθ. Απόφασης : 19/2011 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 
 

«Μη χορήγηση νέας άδειας μουσικής 
καταστήματος διάρκειας 3 ετών και με 
παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00π.μ. 
με αντικείμενο (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) επί της 
οδού Ν. Τρυπιά 33-35  στο όνομα του κ. 
Δημητρίου Κίμωνα. 

 
 
Σήμερα Τετάρτη  20-07-2011 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμούτης Διασποράς  - Ανδρέας Παπανδρέου» 
(Π.Π.Ι.Ε.Δ. ) επί της οδού Δεκελείας 152 και Ατταλείας 2 , 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.8560/20-7-2011 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 
 
1.Δερμανούτσου Δήμητρα , Πρόεδρος 
2.Σιμιτζόγλου Μαρία , Αντιπρόεδρος 
3.Κόκορη – Αραβανή Μαρία 
4.Λουλάκη Στυλιανή  
5.Μαυροειδής Πέτρος  
6.Σκούπρα Μαρία  
7.Χλαπάνας Ιωάννης 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1.Χατζή Βασιλική 
2.Οικονόμου Μαριγώ 
3.Κοσσύφης Αθανάσιος 
4.Φακίνου Αλεξάνδρα 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας και εισηγούμενη το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής : 
 
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  
 
Με το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )ορίζονται τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  και καθορίζονται οι όροι και οι 
διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία αυτών. 
Επίσης με την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») προβλέπεται ότι η 
άδεια λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
χορηγείται από τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. 
Επίσης με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 1 Αστυνομικής διάταξης , αριθ. 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 ( 1/4ου  έως 30/9ου) 
από 15.00 έως 17.30 και από 23.00 έως 07.00 και κατά τη χειμερινή περίοδο (1/10ου 
έως 31/3ου) 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. 
 
Ο κ. Δημητρίου Κίμωνας  κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 8211/14-7-2011 αίτηση, 
επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση νέας  άδειας 
μουσικής  διάρκειας 3 ετών και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ. στο όνομα 
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Δημητρίου Κίμωνας με αντικείμενο «ΚΑΦΕΝΕΙΟ » επί της οδού Ν. Τρυπιά 33-35 , 
περιφέρειας του νέου Δήμου. 
 
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.8645 /21-7-2011 έγγραφο του Γραφείου 
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι 
αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως αποφασίσουμε για τη μη χορήγηση 
της εν λόγω άδειας διάρκειας 3 ετών και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ., 
καθώς η υγειονομική υπηρεσία δεν συνηγορεί . 
 
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. 9/2001 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  
 
Δεν εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής   στο κατάστημα με 
αντικείμενο «ΚΑΦΕΝΕΙΟ»  επί της οδού Ν. Τρυπιά 33-35 , περιφέρειας του Δήμου 
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στο όνομα Δημητρίου Κίμωνας διάρκειας 3 ετών και με 
παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ. , δεδομένου ότι  η αίτηση δεν πληρεί όλες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις . 
 
 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 19/2011 
 
      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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα Φιλαδέλφεια 21-07-2011 
                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ.  
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               
-----------------------------------------------          
 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών     Κοιν.: 1) Γραφείο Καταστημάτων  
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας       
Γραφείο Συμβουλίου        
Δημοτικής Κοινότητας Ν.Φιλαδέλφειας     2) Γραφείο Δημάρχου     
 ---------------------                
                                             
 
 
 
                    Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδρίασης  
 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
 
 
Αριθ. Απόφασης : 20/2011 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 
 

 
«Μη χορήγηση νέας άδειας μουσικής 
καταστήματος διάρκειας 3 ετών και με 
παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00π.μ. 
με αντικείμενο (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) επί της 
οδού Αγ. Τριάδος 3  στην Εταιρεία 
«ΛΟΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Ο.Ε.». 

 
 
Σήμερα Τετάρτη  20-07-2011 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς  - Ανδρέας Παπανδρέου» 
(Π.Π.Ι.Ε.Δ. ) επί της οδού Δεκελείας 152 και Ατταλείας 2 , 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.8560/20-7-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. Δήμητρας 
Δερμανούτσου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά 
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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.Χλαπάνας Ιωάννης 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1.Χατζή Βασιλική 
2.Οικονόμου Μαριγώ 
3.Κοσσύφης Αθανάσιος 
4.Φακίνου Αλεξάνδρα 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας και εισηγούμενη το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής : 
 
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  
 
Με το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )ορίζονται τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  και καθορίζονται οι όροι και οι 
διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία αυτών. 
Επίσης με την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») προβλέπεται ότι η 
άδεια λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
χορηγείται από τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. 
Επίσης με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 1 Αστυνομικής διάταξης , αριθ. 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 ( 1/4ου  έως 30/9ου) 
από 15.00 έως 17.30 και από 23.00 έως 07.00 και κατά τη χειμερινή περίοδο (1/10ου 
έως 31/3ου) 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. 
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Η Εταιρεία «ΛΟΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο.Ε»  
κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ.8213/14-7-2011 αίτηση, επισυνάπτοντας όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση νέας  άδειας μουσικής  διάρκειας 3 
ετών και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ. στην Εταιρεία «ΛΟΓΑΡΙΔΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο.Ε.» με αντικείμενο 
«ΚΑΦΕΝΕΙΟ » επί της οδού Αγ. Τριάδος 3 , περιφέρειας του νέου Δήμου. 
 
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.8644 /21-7-2011 έγγραφο του Γραφείου 
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι 
αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως αποφασίσουμε για τη μη χορήγηση 
της εν λόγω άδειας διάρκειας 3 ετών και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ., 
καθώς η Δ/νση Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου επισημαίνει ότι 
τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επαναϋποβληθούν , όταν ο ενδιαφερόμενος 
συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
 
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. 9/2001 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  
 
Δεν εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής   στο κατάστημα με 
αντικείμενο «ΚΑΦΕΝΕΙΟ»  επί της οδού Αγ. Τριάδος 3  , περιφέρειας του Δήμου 
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στην Εταιρεία «ΛΟΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο.Ε»  διάρκειας 3 ετών και με παράταση ωραρίου 
μέχρι τις 02.00 π.μ. , δεδομένου ότι  η αίτηση δεν πληρεί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις . 
 
 

     Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 20/2011 
 
      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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα Φιλαδέλφεια 21-07-2011 
                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ.  
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               
-----------------------------------------------          
 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών     Κοιν.: 1) Πρόεδρο Δημοτικού   
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας         Συμβουλίου 
Γραφείο Συμβουλίου        
Δημοτικής Κοινότητας Ν.Φιλαδέλφειας     2) Γραφείο Δημάρχου     
 ---------------------                
                                             
 
 
 
                    Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδρίασης  
 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
 
 
Αριθ. Απόφασης : 21/2011 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 
 

 
«Λήψη απόφασης για τη μείωση των 
δημοτικών τελών στο λογαριασμό της 
ΔΕΗ λόγω αναπηρίας» 

 
 
Σήμερα Τετάρτη  20-07-2011 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς  - Ανδρέας Παπανδρέου» 
(Π.Π.Ι.Ε.Δ. ) επί της οδού Δεκελείας 152 και Ατταλείας 2 , 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.8560/20-7-2011 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: 

 16



 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1.Δερμανούτσου Δήμητρα , Πρόεδρος 
2.Σιμιτζόγλου Μαρία , Αντιπρόεδρος 
3.Κόκορη – Αραβανή Μαρία 
4.Λουλάκη Στυλιανή  
5.Μαυροειδής Πέτρος  
6.Σκούπρα Μαρία  
7.Χλαπάνας Ιωάννης 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1.Χατζή Βασιλική 
2.Οικονόμου Μαριγώ 
3.Κοσσύφης Αθανάσιος 
4.Φακίνου Αλεξάνδρα 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας και εισηγούμενη το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής : 
 
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  
 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 3 , του Ν. 3852/2010 
(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ) το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας της Νέας Φιλαδέλφειας 
με αιτιολογημένη απόφασή του , που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των 
μελών του , εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο , όταν ληφθεί από αυτό σχετική 
απόφαση , για τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα 
προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα . 
 
Καλούμεθα λοιπόν και μετά την αριθ. πρωτ. 8022/11-7-2011 αίτηση του κ. 
Γιακουμέλου Μάριου , στην οποία επισυνάπτονται ο εν λόγω λογαριασμός της ΔΕΗ , 
καθώς και η Απόφαση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών η 
οποία βάσει της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής εγκρίνει όπως χορηγηθεί 
στον αιτούντα εξωϊδρυτικό επίδομα, όπως αποφασίσουμε και εισηγηθούμε στο 
ερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο  τη μείωση των δημοτικών τελών στο λογαριασμό της 
ΔΕΗ του αιτούντα, λόγω αναπηρίας. 
 
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. 9/2001 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)τη σχετική αίτηση του αιτούντα και γ) τις 
διατάξεις του  άρθρου 84 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»). 
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                                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  
 
Όπως αποφασίσει και εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος τη μείωση των δημοτικών τελών στο λογαριασμό της ΔΕΗ επ’ ονόματι 
του κ. Γιακουμέλου Μάριου λόγω αναπηρίας  
 
 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 21/2011 
 
      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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα Φιλαδέλφεια 21-07-2011 
                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ.  
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               
-----------------------------------------------          
 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών    Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας       
Γραφείο Συμβουλίου        
Δημοτικής Κοινότητας Ν.Φιλαδέλφειας     2) Γεν. Γραμματέα     
 ---------------------                
                        3) Τμήμα Δημοτικών  
 Προσόδων 
 
 
                    Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδρίασης  
 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
 
 
Αριθ. Απόφασης : 22/2011 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 
 

 
«Έκφραση γνώμης για την έγκριση 
διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση 
καταστήματος «ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ»  επί 
της οδού Δεκελείας 154 , Νέα 
Φιλαδέλφεια» 

 
 
Σήμερα Τετάρτη  20-07-2011 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμούτης Διασποράς  - Ανδρέας Παπανδρέου» 
(Π.Π.Ι.Ε.Δ. ) επί της οδού Δεκελείας 152 και Ατταλείας 2 , 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.8560/20-7-2011 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 
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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.Χλαπάνας Ιωάννης 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1.Χατζή Βασιλική 
2.Οικονόμου Μαριγώ 
3.Κοσσύφης Αθανάσιος 
4.Φακίνου Αλεξάνδρα 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας και εισηγούμενη το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής : 
 
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  
 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2β του Ν 3852/2010 
(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ) το Συμβούλιο της δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις σχετικά με την αξιοποίηση των ακινήτων 
του Δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας της Νέας 
Φιλαδέλφειας. 
Το δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται εντός του δημοτικού άλσους Νέας Φιλαδέλφειας 
και παράπλευρα του Θερινού Κινηματογράφου «Άλσος» και αποτελείται από 
αίθουσα διαστάσεων 146μ2, κουζίνα και τουαλέτα διαστάσεων 21μ2 και 30μ2 
αντίστοιχα , από περιφραγμένο ακάλυπτο χώρο διαστάσεων 720μ2, ήτοι συνολικών 
διαστάσεων 917μ2, εκμισθώνεται σε ιδιώτη και έχει λήξει η σύμβαση εκμίσθωσής 
του . 
Ως εκ τούτου προτείνεται η εκ νέου εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου με τη 
διενέργεια διαγωνισμού , κατά τις διαδικασίες που ορίζει το ΠΔ 270/81 και το άρθρο 
192 παρ. 1 του ΔΚΚ. 
 
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.8638 /18-7-2011 έγγραφο του Τμήματος 
Δημοτικών Προσόδων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής 
απόφασης ,  όπως αποφασίσουμε για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την εκ 
νέου εκμίθωση του εν λόγω ακινήτου.   
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Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες 
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 9/2001 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) την εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών 
Προσόδων του Δήμου  και γ)τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 δ) το άρθρο 192 παρ. 1 του 
ΔΚΚ, και  ε) τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2β  του 
Ν.3852/2010(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») 
 
 
                                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  
 
Όπως εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την εκ νέου εκμίσθωση του δημοτικού 
ακινήτου – καταστήματος ( ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ ) επί της οδού Δεκελείας 154 , Νέα 
Φιλαδέλφεια. 
 
 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 22/2011 
 
      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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα Φιλαδέλφεια 21-07-2011 
                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ.  
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               
-----------------------------------------------          
 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών   Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας       
Γραφείο Συμβουλίου        
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας     2) Γεν. Γραμματέα     
 ---------------------               3) Τμήμα Προσόδων 
          4) Νομική Υπηρεσία 
                                             
 
 
 
                    Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδρίασης  
 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
 
 
Αριθ. Απόφασης : 23/2011 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 
 

 
«Έκφραση γνώμης για την έγκριση 
εκμίσθωσης με δημοπρασία 
αποκλειστικού δικαιώματος κατασκευής 
μαρμάρων μνημείων εντός του 
Δημοτικού Κοιμητηρίου» 

 
 
Σήμερα Τετάρτη  20-07-2011 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμούτης Διασποράς  - Ανδρέας Παπανδρέου» 
(Π.Π.Ι.Ε.Δ. ) επί της οδού Δεκελείας 152 και Ατταλείας 2 , 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.8560/20-7-2011 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 
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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.Χλαπάνας Ιωάννης 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1.Χατζή Βασιλική 
2.Οικονόμου Μαριγώ 
3.Κοσσύφης Αθανάσιος 
4.Φακίνου Αλεξάνδρα 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας και εισηγούμενη το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής : 
 
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  
 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. στ  του Ν. 3852/2010 
(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ) ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας 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 ταφής , παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών. 
 
Ως εκ τούτου προκειμένου να εξασφαλιστούν επιπλέον έσοδα στο δήμο μας και 
ταυτόχρονα να επιδιώξουμε τη μείωση του κόστους κατασκευής των μαρμάρινων 
μνημείων στο δημοτικό μας κοιμητήριο , προς όφελος των δημοτών μας , προτείνω 
την εκμίσθωση του αποκλειστικού δικαιώματος κατασκευής μαρμάρων μνημείων με 
τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας , κατά τις διαδικασίες που ορίζει το ΠΔ 
270/81 και το άρθρο 192 παρ. 1 του ΔΚΚ. 

 
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ. 8638/18-7-2011 έγγραφο του Τμήματος 
Δημοτικών Προσόδων του Δήμου,  όπως γνωμοδοτήσουμε για την έγκριση 
διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίθωση αποκλειστικού δικαιώματος 
κατασκευής μαρμάρων μνημείων εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου.   
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Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες 
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 9/2001 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) την εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών 
Προσόδων του Δήμου  και γ)τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 δ) το άρθρο 192 παρ. 1 του 
ΔΚΚ, και  ε) τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. στ  του 
Ν.3852/2010(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») 
 
 
                                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  
 
Όπως εγκρίνει την εκμίσθωση με δημοπρασία αποκλειστικού δικαιώματος 
κατασκευής μαρμάρων μνημείων εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος. 
 
 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 23/2011 
 
      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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα Φιλαδέλφεια 21-07-2011 
                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ.  
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               
-----------------------------------------------          
 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών   Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας       
Γραφείο Συμβουλίου        
Δημοτικής Κοινότητας Ν.Φιλαδέλφειας     2) Γεν. Γραμματέα     
 ---------------------               3) Δ/νση Οικονομικών  
             Υπηρεσιών 
                                             
 
 
 
                    Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδρίασης  
 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
 
 
Αριθ. Απόφασης : 24/2011 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 
 
 

«Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 
πρωτ. 7585/30-6-2011 αιτήσεως της 
Δέσποινας Στεφανίδου για παράταση 
μισθώσεως που αφορά το επί της οδού 
Γρ. Λαμπράκη 32 μίσθιο ακίνητο» 

 
 
Σήμερα Τετάρτη  20-07-2011 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς  - Ανδρέας Παπανδρέου» 
(Π.Π.Ι.Ε.Δ. ) επί της οδού Δεκελείας 152 και Ατταλείας 2 , 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.8560/20-7-2011 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 
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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.Χλαπάνας Ιωάννης 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1.Χατζή Βασιλική 
2.Οικονόμου Μαριγώ 
3.Κοσσύφης Αθανάσιος 
4.Φακίνου Αλεξάνδρα 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας και εισηγούμενη το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής : 
 
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του 83 παρ. 1α του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») το 
τοπικό συμβούλιο αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης 
καταστημάτων , επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
Η εκμισθώτρια Δέσποινα Στεφανίδου , περαιτέρω της επικείμενης της λήξεως της 
σύμβασης μισθώσεως που αφορά το επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 32 μίσθιο ακίνητο , 
υπέβαλε στο Δήμο την υπ’ αριθ. πρωτ. 7585/30-6-2011 αίτησή της , με την οποία 
ζητεί την παράταση της συμβάσεως μισθώσεως επικείμενης της λήξεως αυτής. 
 
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.8303 /1-7-2011 έγγραφο της  Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,  όπως αποφασίσουμε την παράταση της 
σύμβασης μισθώσεως που αφορά το επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 32 μίσθιο ακίνητο 
βάσει της υπ’ αριθ. 7585/30-6-2011 αιτήσεως της κας Στεφανίδου Δέσποινας.   
 
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. 9/2001 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) την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου και γ) τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1α  του 
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Ν.3852/2010(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και δ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 7585/30-30-6-2011 
αίτηση της κας Στεφανίδου Δέσποινας 
 
 
                                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  
 
Όπως εγκρίνει την παράταση της συμβάσεως μισθώσεως που αφορά το επί της οδού 
Γρ. Λαμπράκη 32 μίσθιο ακίνητο κατόπιν αιτήσεως της κας Στεφανίδου Δέσποινας. 
 
 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 24/2011 
 
      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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα Φιλαδέλφεια 21-07-2011 
                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ.  
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               
-----------------------------------------------          
 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών   Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας       
Γραφείο Συμβουλίου        
Δημοτικής Κοινότητας Ν.Φιλαδέλφειας     2) Γεν. Γραμματέα     
 ---------------------                
                                             
 
 
 
                    Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδρίασης  
 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
 
Αριθ. Απόφασης : 25/2011 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 
 
 

«Έγκριση τροποποίησης του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού 
Κοιμητηρίου» 

 
 
Σήμερα Τετάρτη  20-07-2011 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμούτης Διασποράς  - Ανδρέας Παπανδρέου» 
(Π.Π.Ι.Ε.Δ. ) επί της οδού Δεκελείας 152 και Ατταλείας 2 , 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.8560/20-7-2011 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: 
 

 28



ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1.Δερμανούτσου Δήμητρα , Πρόεδρος 
2.Σιμιτζόγλου Μαρία , Αντιπρόεδρος 
3.Κόκορη – Αραβανή Μαρία 
4.Λουλάκη Στυλιανή  
5.Μαυροειδής Πέτρος  
6.Σκούπρα Μαρία  
7.Χλαπάνας Ιωάννης 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1.Χατζή Βασιλική 
2.Οικονόμου Μαριγώ 
3.Κοσσύφης Αθανάσιος 
4.Φακίνου Αλεξάνδρα 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας και εισηγούμενη το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής : 
 
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. στ  του Ν. 3852/2010 
(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ) ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας 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 ταφής , παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών. 
 
 
Καλούμεθα λοιπόν και μετά την : α) την αριθ. πρωτ. 6074/26-5-2011 εισήγηση του 
Τμήματος Νεκροταφείου του Δήμου , με την οποία εισηγούνται την τροποποίηση 
άρθρων και προσθήκη διατάξεων επί του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού 
Κοιμητηρίου και  β)την αριθ. 50/13-7-2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Κανονισμού 
του Δημοτικού Κοιμητηρίου και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, όπως 
εγκρίνουμε την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού 
Κοιμητηρίου. 
 
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. 9/2001 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) την  αριθ. πρωτ. 6074/26-5-2011 εισήγηση του 
Τμήματος Νεκροταφείου του Δήμου γ) την αριθ. 50/2011 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και δ) τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. στ του Ν. 3852/2010 
(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ) 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  

 
Όπως εγκρίνει την  τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού 
Κοιμητηρίου . 
 
 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 25/2011 
 
      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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 30



 
 

 
 
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα Φιλαδέλφεια 21-07-2011 
                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ.  
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               
-----------------------------------------------          
 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών   Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας       
Γραφείο Συμβουλίου        
Δημοτικής Κοινότητας Ν.Φιλαδέλφειας     2) Γεν. Γραμματέα     
 ---------------------                
                                             
 
 
 
                    Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδρίασης  
 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
 
Αριθ. Απόφασης : 26/2011 
 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

«Λήψη απόφασης για άδεια διαχείρισης 
και εκμετάλλευσης των ακινήτων του 
Δήμου που παραχωρήθηκαν για χρήση 
προς το Νομικό Πρόσωπο με την υπ’ 
αριθ. 120/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου» 

 
 
Σήμερα Τετάρτη  20-07-2011 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμούτης Διασποράς  - Ανδρέας Παπανδρέου» 
(Π.Π.Ι.Ε.Δ. ) επί της οδού Δεκελείας 152 και Ατταλείας 2 , 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.8560/20-7-2011 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 
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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.Χλαπάνας Ιωάννης 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1.Χατζή Βασιλική 
2.Οικονόμου Μαριγώ 
3.Κοσσύφης Αθανάσιος 
4.Φακίνου Αλεξάνδρα 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας και εισηγούμενη το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής : 
 
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 α και 2β του Ν. 3852/2010 
(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις σχετικά με :α) τις υπηρεσιακές μονάδες 
του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δημοτική 
κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών 
και στην ανάπτυξη της περιοχής και β) την αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου που 
βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας. 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.6017/26-5-2011 απόφαση με αύξοντα αριθμό 
120/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου ,  παραχωρούνται  εκ μέρους του Δήμου 
διάφορα ακίνητά του που χρησιμοποιούνται από το Νομικό Πρόσωπο «Ενιαίος 
Φορέας Δράσεων Πολιτισμού , Αθλητισμού, Περιβάλλοντος , Αλληλεγγύης, 
Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» στο εν 
λόγω Νομικό Πρόσωπο . 
 
Με την υπ’ αριθ. 77/24-6-2011 απόφαση Δ.Σ. του  Νομικού Προσώπου 
αποφασίσθηκε η ζήτηση άδειας εκ μέρους του Δήμου διαχείρισης και εκμετάλλευσης 
των διαφόρων ακινήτων του ,των οποίων παραχωρήθηκε η χρήση προς το Νομικό 
Πρόσωπο με την ως άνω προαναφερθείσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  
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Καλούμεθα λοιπόν και μετά την : α) την αριθ. 77/24-62011 απόφαση Δ.Σ. του 
Νομικού Προσώπου «Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού , Αθλητισμού, 
Περιβάλλοντος , Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος»  , η οποία αφορά στην « Άδεια εκ μέρους του Δήμου 
διαχείρισης κι εκμετάλλευσης των διαφόρων ακινήτων των οποίων παραχωρήθηκε η 
χρήση προς το Νομικό Πρόσωπο με την υπ’ αριθμ. 120/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου  β)την αριθ. 120/2011 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου 
με την οποία παραχωρούνται εκ μέρους του Δήμου διάφορα ακίνητά του που 
χρησιμοποιούνται από το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Δράσεων 
Πολιτισμού , Αθλητισμού, Περιβάλλοντος , Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» και  γ) τις  διατάξεις του άρθρου 
83 παρ. 2 α και 2β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως αποφασίσουμε την 
άδεια διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ακινήτων του Δήμου που παραχωρήθηκαν 
για χρήση προς το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Δράσεων 
Πολιτισμού , Αθλητισμού, Περιβάλλοντος , Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας 
και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος»  με την υπ’ αριθ. 120/2011 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . 
 
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. 9/2001 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 αριθ. 77/24-62011 απόφαση Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Ενιαίος Φορέας 
Δράσεων Πολιτισμού , Αθλητισμού, Περιβάλλοντος , Αλληλεγγύης, Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος»  , η οποία αφορά 
στην « Άδεια εκ μέρους του Δήμου διαχείρισης κι εκμετάλλευσης των διαφόρων 
ακινήτων των οποίων παραχωρήθηκε η χρήση προς το Νομικό Πρόσωπο με την υπ’ 
αριθμ. 120/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  β)την αριθ. 120/2011 
απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου με την οποία παραχωρούνται εκ μέρους του 
Δήμου διάφορα ακίνητά του που χρησιμοποιούνται από το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού , Αθλητισμού, Περιβάλλοντος , Αλληλεγγύης, 
Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» και  γ) 
τις  διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 α και 2β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)  
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  
 
Όπως εγκρίνει την άδεια διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ακινήτων του Δήμου 
που παραχωρήθηκαν για χρήση προς το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Ενιαίος 
Φορέας Δράσεων Πολιτισμού , Αθλητισμού, Περιβάλλοντος , Αλληλεγγύης, 
Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» με την 
υπ’ αριθ. 120/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . 
 
 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 26/2011 
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 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
 
 
                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 
           ( Ακολουθούν υπογραφές ) 
             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                      ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 
 
          ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Νέα Φιλαδέλφεια 21-07-2011 
                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ.  
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               
-----------------------------------------------          
 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών   Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας       
Γραφείο Συμβουλίου        
Δημοτικής Κοινότητας Ν.Φιλαδέλφειας     2) Γεν. Γραμματέα     
 ---------------------               3) Γραφείο Καταστημάτων 
                                             
 
 
 
                    Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδρίασης  
 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
 
Αριθ. Απόφασης : 27/2011 
 

   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

«Μη χορήγηση προέγκρισης άδειας 
ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ) επί 
της οδού Βρυούλων 6 στο όνομα του κ.  
Χαριτάκη Βασίλειου» 

 
 
 
 
Σήμερα Τετάρτη  20-07-2011 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου 
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της  Διασποράς  - Ανδρέας Παπανδρέου» 
(Π.Π.Ι.Ε.Δ. ) επί της οδού Δεκελείας 152 και Ατταλείας 2 , 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.8560/19-7-2011 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 
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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. Χλαπάνας Ιωάννης 
 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Χατζή Βασιλική 
2. Οικονόμου Μαριγώ 
3. Κοσσύφης Αθανάσιος 
4. Φακίνου Αλεξάνδρα 

 
Οι οποίοι  δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας και εισηγούμενη το 11ο θέμα  ημερήσιας διάταξης , 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. 
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Ο κ. Χαριτάκης Βασίλειος  κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 4137/20-4-2011 αίτηση, μη 
επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση  προέγκρισης 
άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με όνομα Χαριτάκης  
Βασίλειος  με αντικείμενο «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ » επί 
της οδού Βρυούλων 6, περιφέρειας του νέου Δήμου. 
 
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ. 4816/21-4-2011 έγγραφο του Γραφείου 
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , και 
βάσει του από 8-7/2011 απαντητικό έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
όπως αποφασίσουμε τη μη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς ο φάκελος δεν πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις 
 
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. 9/2001 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.και στ) το από 8-7-2011  απαντητικό έγγραφο της 
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  

 
Όπως μη χορηγήσει την προέγκριση ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ) επί της οδού 
Βρυούλων 6, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στο όνομα  
Χαριτάκης Βασίλειος , δεδομένου ότι  η αίτηση δεν πληρεί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις . 
 
 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 27/2011 
 
      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 
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