ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 27-2-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 5414/1-3-2018
ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 2/2018 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 1/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση ή μη, παράτασης ωραρίου για
χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ( ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ(
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» επί της οδού Δεκελείας 134, Νέα
Φιλαδέλφεια, στο όνομα της κας Παπαδοπούλου
Δήμητρας.»(ΕΠΑΝΑΕΙΣΑΓΩΓΗ)
Σήμερα Δευτέρα 26-2-2018 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας
Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται
στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την
αριθ. Πρωτ. 4795/22-2-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας
Δήμητρας Αθανάσιου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου
χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας, 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
Αθανασίου Δήμητρα
Μπακόλας Ηρακλής
Παρασκευά Σταυρούλα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Σκολαρίκος Χρήστος
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Νικολάου Ηρώ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπερδέση Άννα
Καραντά Χριστίνα
Σκουληκίδης Χρήστος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, ωστόσο δικαιολόγησαν την
απουσία τους.
Η Πρόεδρος , κα Αθανάσιου Δήμητρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενη το 1ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα 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.


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.



Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016) περί Απλούστευσης Ρυθμίσεων για τη Χρήση Μουσικής και Χρήση
Μουσικών Οργάνων , όπου ορίζεται ρητά «Η χρήση μουσικής πέραν του
ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3
της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
χορήγησής της , η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων
δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.»



Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής
Διάταξης( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96) , όπου ορίζεται
ότι «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο
και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων , ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση
του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους , για τα κέντρα
που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που

λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα , με την προϋπόθεση ότι
δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.»


Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών , περί
εφαρμογής του Ν. 4442/2016 , όπου προβλέπεται ότι «Η άδεια παράτασης
ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται , δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 , από τα κατά νόμο αρμόδια
όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του
αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης ( για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει
γνωστοποίηση) χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.»



Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και
παρατάσεων του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «αναφορικά στην
άδεια χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων καθώς και περί της
παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών στα όρια του Δήμου , βάσει της αριθ.
26/2016 Απόφασης – Εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», βάσει του οποίου
«το Συμβούλιο της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου , εξετάζει ,
σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ- Δ.Δ.Α , τα
πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του
αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι αφορά
στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής
ησυχίας , καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του
υποχρεώσεις στο Δήμο.

Η κα Παπαδοπούλου Δήμητρα , σε συνέχεια της αριθ. 1035680/ αριθ. πρωτ. 30422/712-2017 Βεβαίωσης Υποβολής Γνωστοποίησης Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος, κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 566/9-1-2018 αίτηση για τη χορήγηση
παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, στο όνομα της κας
Παπαδοπούλου Δήμητρας , με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) » επί της οδού
Δεκελείας 134 , Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.1047/15-1-2018 έγγραφο του Γραφείου
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι
αφού εξετάσουμε «τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί
το κατάστημα του αιτούντος, καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι
αφορά στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας ,
καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο
Δήμο» , όπως αποφασίσουμε για τη χορήγηση ή μη της εν λόγω παράτασης ωραρίου .

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.2/2018 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κ. 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 άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 ),
γ) Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
δ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016),
ε) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης
( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96),
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και παρατάσεων
του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της αριθ. 169/2016
Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,
ζ) Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) την αριθ. πρωτ. 30422/7-12-2018 Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης

Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
θ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 566/9-1-2018 αίτηση
ι) το αριθ. πρωτ.1047/15-1-2018 έγγραφο του Γραφείου Καταστημάτων του Δήμου
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
( 6 υπέρ , 1 κατά )
Τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων,
διάρκειας ενός (1) έτους ,σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 22 της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης , στο κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» επί της οδού Δεκελείας 134, Νέα
Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στο όνομα της
κας Παπαδοπούλου Δήμητρας, μέχρι τις 24.00 για τη χειμερινή και θερινή περίοδο,
δεδομένου ότι το κατάστημα βρίσκεται εντός του προσφυγικού οικισμού, και με
βασική προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της Α5/3010/85 ( ΦΕΚ
593/τ.β’/85) σχετικής υγειονομικής διάταξης , η μέγιστη ηχοστάθμη μέσα στο
κατάστημα να μην υπερβαίνει τα 80 dB (A) και να παραμένουν κλειστές οι πόρτες
και τα παράθυρα αυτού κατά τις ώρες λειτουργίας των μουσικών οργάνων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης μειοψήφησε ο κ. Α. Κοντογιώργης , στα πλαίσια της
διαφύλαξης της κοινής ησυχίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών .
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 1/2018
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 27-2-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 5417/1-3-2018
ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 2/2018 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 2/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση ή μη, παράτασης ωραρίου για
χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ( ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» επί της οδού Αγ.
Τριάδος 3, Νέα Φιλαδέλφεια, στο όνομα του κ.
Τσουκαλά Ηλία.» (ΕΠΑΝΑΕΙΣΑΓΩΓΗ)
Σήμερα Δευτέρα 26-2-2018 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας
Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται
στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την
αριθ. Πρωτ. 4795/22-2-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας
Δήμητρας Αθανάσιου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου
χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας, 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
Αθανασίου Δήμητρα
Μπακόλας Ηρακλής
Παρασκευά Σταυρούλα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Σκολαρίκος Χρήστος
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Νικολάου Ηρώ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπερδέση Άννα
Καραντά Χριστίνα
Σκουληκίδης Χρήστος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, ωστόσο δικαιολόγησαν την
απουσία τους.
Η Πρόεδρος , κα Αθανάσιου Δήμητρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενη το 2ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα 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.


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.



Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016) περί Απλούστευσης Ρυθμίσεων για τη Χρήση Μουσικής και Χρήση
Μουσικών Οργάνων , όπου ορίζεται ρητά «Η χρήση μουσικής πέραν του
ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3
της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
χορήγησής της , η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων
δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.»



Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής
Διάταξης( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96) , όπου ορίζεται
ότι «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο
και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων , ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση
του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους , για τα κέντρα
που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που

λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα , με την προϋπόθεση ότι
δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.»


Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών , περί
εφαρμογής του Ν. 4442/2016 , όπου προβλέπεται ότι «Η άδεια παράτασης
ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται , δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 , από τα κατά νόμο αρμόδια
όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του
αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης ( για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει
γνωστοποίηση) χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.»



Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και
παρατάσεων του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «αναφορικά στην
άδεια χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων καθώς και περί της
παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών στα όρια του Δήμου , βάσει της αριθ.
26/2016 Απόφασης – Εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», βάσει του οποίου
«το Συμβούλιο της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου , εξετάζει ,
σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ- Δ.Δ.Α , τα
πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του
αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι αφορά
στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής
ησυχίας , καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του
υποχρεώσεις στο Δήμο.

Ο κ. Τσουκαλάς Ηλίας , σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 4419/1-3-2017 Βεβαίωσης
Υποβολής Γνωστοποίησης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, κατέθεσε
την υπ’ αριθ. πρωτ. 1448/17-1-2018 αίτηση για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για
χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, στο όνομα του κ. Τσουκαλά Ηλία , με
αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) » επί της οδού Αγ. Τριάδος 3 , Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του
νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.2235/24-1-2018 έγγραφο του Γραφείου
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι
αφού εξετάσουμε «τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί
το κατάστημα του αιτούντος, καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι
αφορά στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας ,
καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο
Δήμο» , όπως αποφασίσουμε για τη χορήγηση ή μη της εν λόγω παράτασης ωραρίου .

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.2/2018 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κ. 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 άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 ),

γ) Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
δ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016),
ε) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης
( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96),
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και παρατάσεων
του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της αριθ. 169/2016
Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,
ζ) Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) την αριθ. πρωτ. 4419/1-3-2017 Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης

Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
θ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 1448/17-1-2018 αίτηση
ι) το αριθ. πρωτ.2235/24-1-2018 έγγραφο του Γραφείου Καταστημάτων του Δήμου
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
( 6 υπέρ , 1 κατά )
Τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων,
διάρκειας ενός (1) έτους ,σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 22 της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης , στο κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» επί της οδού Αγ. Τριάδος 3, Νέα Φιλαδέλφεια,
περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στο όνομα του κ. Τσουκαλά
Ηλία, μέχρι τις 24.00 για τη χειμερινή και θερινή περίοδο, δεδομένου ότι το
κατάστημα βρίσκεται εντός του προσφυγικού οικισμού, και με βασική προϋπόθεση
να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της Α5/3010/85 ( ΦΕΚ 593/τ.β’/85)
σχετικής υγειονομικής διάταξης , η μέγιστη ηχοστάθμη μέσα στο κατάστημα να μην
υπερβαίνει τα 80 dB (A) και να παραμένουν κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα
αυτού κατά τις ώρες λειτουργίας των μουσικών οργάνων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης μειοψήφησε ο κ. Α. Κοντογιώργης , στα πλαίσια της
διαφύλαξης της κοινής ησυχίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών .
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 2/2018
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 27-2-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 5421/1-3-2018
ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 2/2018 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 3/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση ή μη, παράτασης ωραρίου για
χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ( ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)» επί της οδού Δεκελείας
134Α, Νέα Φιλαδέλφεια, στο όνομα της κας Γκουβά
Ελένης.»
Σήμερα Δευτέρα 26-2-2018 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας
Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται
στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την
αριθ. Πρωτ. 4795/22-2-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας
Δήμητρας Αθανάσιου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου
χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας, 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
Αθανασίου Δήμητρα
Μπακόλας Ηρακλής
Παρασκευά Σταυρούλα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Σκολαρίκος Χρήστος
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Νικολάου Ηρώ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπερδέση Άννα
Καραντά Χριστίνα
Σκουληκίδης Χρήστος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, ωστόσο δικαιολόγησαν την
απουσία τους.
Η Πρόεδρος , κα Αθανάσιου Δήμητρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενη το 3ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα 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.


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.



Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016) περί Απλούστευσης Ρυθμίσεων για τη Χρήση Μουσικής και Χρήση
Μουσικών Οργάνων , όπου ορίζεται ρητά «Η χρήση μουσικής πέραν του
ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3
της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
χορήγησής της , η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων
δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.»



Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής
Διάταξης( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96) , όπου ορίζεται
ότι «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο
και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων , ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση
του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους , για τα κέντρα
που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που

λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα , με την προϋπόθεση ότι
δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.»


Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών , περί
εφαρμογής του Ν. 4442/2016 , όπου προβλέπεται ότι «Η άδεια παράτασης
ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται , δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 , από τα κατά νόμο αρμόδια
όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του
αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης ( για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει
γνωστοποίηση) χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.»



Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και
παρατάσεων του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «αναφορικά στην
άδεια χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων καθώς και περί της
παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών στα όρια του Δήμου , βάσει της αριθ.
26/2016 Απόφασης – Εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», βάσει του οποίου
«το Συμβούλιο της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου , εξετάζει ,
σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ- Δ.Δ.Α , τα
πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του
αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι αφορά
στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής
ησυχίας , καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του
υποχρεώσεις στο Δήμο.

Η κα Γκουβά Ελένη , σε συνέχεια της αριθ.1043888/αριθ. πρωτ.3014/2-2-2018
Βεβαίωσης Υποβολής Γνωστοποίησης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 2944/1-2-2018 αίτηση για τη χορήγηση παράτασης
ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, στο όνομα της κας Γκουβά
Ελένης, με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ) »
επί της οδού Δεκελείας 134Α , Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.3453/7-2-2018 έγγραφο του Γραφείου
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι
αφού εξετάσουμε «τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί
το κατάστημα του αιτούντος, καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι
αφορά στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας ,
καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο
Δήμο» , όπως αποφασίσουμε για τη χορήγηση ή μη της εν λόγω παράτασης ωραρίου .

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.2/2018 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κ. 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 άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 ),

γ) Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
δ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016),
ε) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης
( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96),
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και παρατάσεων
του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της αριθ. 169/2016
Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,
ζ) Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) την αριθ. πρωτ. 1043888/αριθ. πρωτ.3014/2-2-2018 Βεβαίωση Υποβολής

Γνωστοποίησης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
θ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 2944/1-2-2018 αίτηση
ι) το αριθ. πρωτ.3453/7-2-2018 έγγραφο του Γραφείου Καταστημάτων του Δήμου
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
( 6 υπέρ , 1 κατά )
Τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων,
διάρκειας ενός (1) έτους ,σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 22 της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης , στο κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)» επί
της οδού Δεκελείας 134Α, Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνος , στο όνομα της κας Γκουβά Ελένης , μέχρι τις 24.00 για τη χειμερινή
και θερινή περίοδο, δεδομένου ότι το κατάστημα βρίσκεται εντός του προσφυγικού
οικισμού, και με βασική προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της
Α5/3010/85 ( ΦΕΚ 593/τ.β’/85) σχετικής υγειονομικής διάταξης , η μέγιστη
ηχοστάθμη μέσα στο κατάστημα να μην υπερβαίνει τα 80 dB (A) και να παραμένουν
κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα αυτού κατά τις ώρες λειτουργίας των μουσικών
οργάνων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης μειοψήφησε ο κ. Α. Κοντογιώργης , στα πλαίσια της
διαφύλαξης της κοινής ησυχίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών .
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 3/2018
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 27-2-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 5423/1-3-2018
ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας

Κοιν.: 1) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
2) Δ/ση Οικονομικών – Τμήμα
Εσόδων & Διαχείρισης
Περιουσίας
3) Ιδ. Γραφείο Δημάρχου
4) Γεν. Γραμματέα

--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 2/2018 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 4/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Έκφραση σχετικής γνώμης αναφορικά με την
πρόταση για το χώρο λειτουργίας της εμποροπανηγύρης
της Πρωτομαγιάς στη Δημοτική Ενότητα Νέας
Φιλαδέλφειας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας (σχετικό το αριθ. πρωτ. 3498/7-2-2018
έγγραφο του Τμήματος Εσόδων & Διαχείρισης
Περιουσίας)».
Σήμερα Δευτέρα 26-2-2018 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας
Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται
στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την
αριθ. Πρωτ. 4795/22-2-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας
Δήμητρας Αθανάσιου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου
χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας, 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
Αθανασίου Δήμητρα
Μπακόλας Ηρακλής
Παρασκευά Σταυρούλα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Σκολαρίκος Χρήστος
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Νικολάου Ηρώ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπερδέση Άννα
Καραντά Χριστίνα
Σκουληκίδης Χρήστος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, ωστόσο δικαιολόγησαν την
απουσία τους.
Η Πρόεδρος , κα Αθανάσιου Δήμητρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενη το 4ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,



Το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 - Αρμοδιότητες Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας:

1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες
στα όρια της δημοτικής κοινότητας:α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης
ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,β) αποφασίζει για τη χορήγηση της
άδειας λειτουργίας μουσικής,γ) προτείνει τους χώρους λειτουργίας των
λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου
στάσιμου
εμπορίου,
η
λειτουργία
εμποροπανηγύρεων,
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές
δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας
για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των
μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να
διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση
των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων



Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 περί Υπαιθρίου Εμπορίου – Λαϊκών Αγορών,
όπου:

Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 26 του Ν. 4497/2017, «Οι υπαίθριες αγορές διακρίνονται
σε λαϊκές αγορές, αγορές καταναλωτών, εμποροπανηγύρεις, κυριακάτικες και
χριστουγεννιάτικες
και
πασχαλινές
αγορές. Για
κάθε
αγορά απαιτείται η
έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα. Οι Κανονισμοί Λειτουργίας
είναι εναρμονισμένοι με τις διατάξεις του Ν.4497/17 και κοινοποιούνται στις αρμόδιες
υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον
ζητηθούν.

Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 26 του Ν. 4497/2017, «Η λειτουργία υπαίθριων αγορών
επιτρέπεται σε καθορισμένους από τον αρμόδιο φορέα λειτουργίας ελεύθερους και
ανεξάρτητους χώρους, δημόσιους ή δημοτικούς, ιδιόκτητους ή μισθωμένους, όπως
πλατείες, πάρκα και γενικότερα ανοικτούς χώρους, καθώς και εκκλησιαστικούς, οι οποίοι
διασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους τους πολίτες. Αν τέτοιοι χώροι δεν είναι εφικτό να
βρεθούν, μπορεί να επιλεγούν κατάλληλοι δρόμοι. Οι χώροι λειτουργίας των υπαίθριων
αγορών καθορίζονται ύστερα από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, για την
κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία τους. Αν η γνώμη της αστυνομικής αρχής δεν
υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών αφότου ζητηθεί, η απόφαση του φορέα
λειτουργίας εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4497/2017 «Από την επιλογή των χώρων
λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η
λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς του αστικού και του προαστιακού
σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία,
μνημεία, εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες
ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε να δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων
και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη
πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 «Για τη λειτουργία των
υπαίθριων αγορών του άρθρου 38 του Ν.4497/17 λαμβάνεται απόφαση του οικείου
Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 (Α' 114), η οποία
κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός
λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος
διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος
επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης
αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της
αγοράς.



Την αριθ. πρωτ. 3498/7-2-2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
– Τμήμα Εσόδων & Διαχείρισης Περιουσίας, ήτοι:

«Σύμφωνα με τις παρ.1 έως 3 του άρθρου 26 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017
τεύχος Α'):
«1. Η λειτουργία υπαίθριων αγορών επιτρέπεται σε καθορισμένους από τον αρμόδιο
φορέα λειτουργίας ελεύθερους και ανεξάρτητους χώρους, δημόσιους ή δημοτικούς,
ιδιόκτητους ή μισθωμένους, όπως πλατείες, πάρκα και γενικότερα ανοικτούς χώρους,
καθώς και εκκλησιαστικούς, οι οποίοι διασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους τους
πολίτες. Αν τέτοιοι χώροι δεν είναι εφικτό να βρεθούν, μπορεί να επιλεγούν
κατάλληλοι δρόμοι.
Οι χώροι λειτουργίας των υπαίθριων αγορών καθορίζονται ύστερα από γνώμη της
αρμόδιας αστυνομικής αρχής, για την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία
τους. Αν η γνώμη της αστυνομικής αρχής δεν υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών
αφότου ζητηθεί, η απόφαση του φορέα λειτουργίας εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή.
2. Από την επιλογή των χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δεν πρέπει να
παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς του
αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων,
αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και
καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε να δυσχεραίνεται ο
εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε κάθε
περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό.
3. Οι υπαίθριες αγορές διακρίνονται σε λαϊκές αγορές, αγορές καταναλωτών,
εμποροπανηγύρεις, κυριακάτικες και χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές και
για κάθε αγορά απαιτείται η έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας από τον αρμόδιο
φορέα. Οι Κανονισμοί Λειτουργίας είναι εναρμονισμένοι με τις διατάξεις του
παρόντος και κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθούν.»
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος
Α'):
«1. Για τη λειτουργία πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης
αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία
της αγοράς […]»
Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής
κοινότητας προτείνει τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά
οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής
κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των
μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να
διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των
προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
Προτεινόμενος χώρος λειτουργίας της εμποροπανηγύρεως της Πρωτομαγιάς στη
Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας είναι :



Ρεύμα ανόδου από Αθήνα προς Μεταμόρφωση από την οδό Σμύρνης στη
Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας έως την οδό Στρατηγού Παπάγου
στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας.



Ρεύμα καθόδου

από Μεταμόρφωση

προς Αθήνα από

την οδό

Εμμανουηλίδη στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας έως την οδό
Ν. Τρυπιά στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας.


στον παράλληλο πεζόδρομο της Δεκελείας (ρεύμα ανόδου από Νέα
Φιλαδέλφεια προς Μεταμόρφωση) από την οδό Σμύρνης (Νέα
Φιλαδέλφεια) έως την οδό Τρωάδος (Νέα Φιλαδέλφεια) από την πλευρά
της μάντρας του Άλσους»

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.2/2018 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κ. 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 άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 - Αρμοδιότητες Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας
γ) Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 περί Υπαιθρίου Εμπορίου – Λαϊκών Αγορών
δ) Την αριθ. πρωτ. 3498/7-2-2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών –
Τμήμα Εσόδων & Διαχείρισης Περιουσίας
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Όπως εκφράσει σχετική θετική γνώμη αναφορικά με την πρόταση για το χώρο
λειτουργίας της εμποροπανηγύρεως της Πρωτομαγιάς στη Δημοτική Ενότητα Νέας
Φιλαδέλφειας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας ως εισάγεται με το
αριθ. σχετικό πρωτ. 3498/7-2-2018 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Εσόδων & Διαχείρισης Περιουσίας και συγκεκριμένα εγκρίνει ως
προτεινόμενο χώρο λειτουργίας της εμποροπανηγύρεως της Πρωτομαγιάς στη
Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας
Χαλκηδόνας τα εξής παρακάτω:


Ρεύμα ανόδου από Αθήνα προς Μεταμόρφωση από την οδό Σμύρνης στη
Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας έως την οδό Στρατηγού Παπάγου
στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας.



Ρεύμα καθόδου

από Μεταμόρφωση

προς Αθήνα από

την οδό

Εμμανουηλίδη στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας έως την οδό
Ν. Τρυπιά στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας.



στον παράλληλο πεζόδρομο της Δεκελείας (ρεύμα ανόδου από Νέα
Φιλαδέλφεια προς Μεταμόρφωση) από την οδό Σμύρνης (Νέα
Φιλαδέλφεια) έως την οδό Τρωάδος (Νέα Φιλαδέλφεια) από την πλευρά
της μάντρας του Άλσους»

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 4/2018
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

