ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 5-5-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 11047/9-5-2017

----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 7/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :32 /2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού
Σάρδεων 1 , Νέα Φιλαδέλφεια στο
όνομα της κας Κούνου Χριστίνας.»
(ΕΠΑΝΑΕΙΣΑΓΩΓΗ)
Σήμερα Τετάρτη 3-5-2017 , 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. 10238/27-4-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας
Δήμητρας Αθανάσιου, 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
Αθανασίου Δήμητρα
Μπακόλας Ηρακλής
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Καραντά Χριστίνα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Μπερδέση Άννα
Νικολάου Ηρώ
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 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220
Απόφασης (ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011) περί Απλούστευσης διαδικασίας
έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος , Θεάτρου και Κινηματογράφου προβλέπεται ότι «για τη
χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει
στον οικείο Δήμο , εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης με
δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες , κατόπιν αίτησης γνωστοποίησης στο Δήμο , όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε
διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται .»
2. Το 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.
3. Το γεγονός ότι 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
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τις εν γένει λειτουργίες της πόλης , όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα
νομοθεσία και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
4. Το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) βάσει του οποίου η προέγκριση ίδρυσης
χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15
ημερών από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την
χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Το άρθρο 1 παρ. 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) αναφορικά στη διαδικασία και τα δικαιολογητικά
για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
όπου ο ενδιαφερόμενος μεταξύ άλλων υποχρεούται να υποβάλλει , εφόσον το
κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας , υπεύθυνη δήλωση
του διαχειριστή της πολυκατοικίας , ή , εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του
ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα , στην οποία
δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει , η πλειοψηφία
των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων , μη
συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων ( καταστημάτων , βοηθητικών
χώρων κλπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία
του υπό ίδρυση καταστήματος.
Η κα Κούνου Χριστίνα κατέθεσε την αριθ. πρωτ.7361/31-3-2017 αίτηση,
επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία , για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ιδρύσεως καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα της κας Κούνου Χριστίνας. ,με αντικείμενο
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού Σάρδεων 1 , Νέα Φιλαδέλφεια,
περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμαστε λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.7914/5-4-2017 του Τμήματος Εσόδων ,
Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου με το οποίο αιτείται τη
λήψη της σχετικής απόφασης , κι αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως
αποφασίσουμε τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης του εν λόγω καταστήματος , έτσι
ώστε στη συνέχεια κι εφόσον ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του φακέλου κι έχουν
πληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις , να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια για τη
λειτουργία αυτού.
Ωστόσο, το Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας με το αριθ.
πρωτ. 9221/13-4-2017 επιδιδόμενο έγγραφό του , γνωστοποίησε στην αιτούσα,
βάσει της κείμενης νομοθεσίας ότι το αίτημά της θα εξεταστεί άμεσα, δεδομένου ότι η
υπόθεση της δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη προθεσμία,
λόγω αντικειμενικής και ειδικά αιτιολογημένης αδυναμίας, καθώς η εν λόγω αίτησή
διαβιβάσθηκε στο Δημοτικό Γραφείο στις 5-4-2017 , ενόψει της περιόδου του Πάσχα και το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας δεν είχε τον επαρκή χρόνο να
ανταποκριθεί με συνέπεια στον προέλεγχο που απαιτείται προκειμένου να ανταποκριθεί στο
αίτημά χορήγησης ή μη προέγκρισης .
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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. 7/2017 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 σχετικό φάκελο του καταστήματος
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 Απόφασης
(ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011)
δ) Το αριθ. Πρωτ.7914/5-4-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Εσόδων,
Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
ε) το αριθ. πρωτ. 9221/13-4-2017 έγγραφό του Γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας.
στ) τις διατάξεις του άρθρου 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463
/06),
ζ) τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») και
η) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 66174/29-11-2006 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
θ) το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) όπου η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται από τα κατά
νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της
αίτησης.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού
Σάρδεων 1 , Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ,
στο όνομα της κας Κούνου Χριστίνας, δεδομένου ότι η αίτηση πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις, έτσι ώστε στη συνέχεια κι εφόσον ολοκληρωθεί η
συμπλήρωση του φακέλου κι έχουν πληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις , να
χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια για τη λειτουργία του καταστήματος.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 32/2017
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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 5-5-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 11051/9-5-2017

----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 7/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :33 /2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού
Βρυούλων 5 , Νέα Φιλαδέλφεια στο
όνομα του κ. Χήτου Ευριπίδη.
(ΕΠΑΝΑΕΙΣΑΓΩΓΗ)
Σήμερα Τετάρτη 3-5-2017 , 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. 10238/27-4-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας
Δήμητρας Αθανάσιου, 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
Αθανασίου Δήμητρα
Μπακόλας Ηρακλής
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Καραντά Χριστίνα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Μπερδέση Άννα
Νικολάου Ηρώ
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 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220
Απόφασης (ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011) περί Απλούστευσης διαδικασίας
έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος , Θεάτρου και Κινηματογράφου προβλέπεται ότι «για τη
χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει
στον οικείο Δήμο , εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης με
δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες , κατόπιν αίτησης γνωστοποίησης στο Δήμο , όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε
διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται .»
2. Το 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.
3. Το γεγονός ότι 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
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τις εν γένει λειτουργίες της πόλης , όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα
νομοθεσία και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
4. Το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) βάσει του οποίου η προέγκριση ίδρυσης
χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15
ημερών από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την
χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Το άρθρο 1 παρ. 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) αναφορικά στη διαδικασία και τα δικαιολογητικά
για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
όπου ο ενδιαφερόμενος μεταξύ άλλων υποχρεούται να υποβάλλει , εφόσον το
κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας , υπεύθυνη δήλωση
του διαχειριστή της πολυκατοικίας , ή , εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του
ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα , στην οποία
δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει , η πλειοψηφία
των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων , μη
συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων ( καταστημάτων , βοηθητικών
χώρων κλπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία
του υπό ίδρυση καταστήματος.
Ο κ. Χήτος Ευριπίδης κατέθεσε την αριθ. πρωτ.7578/3-4-2017 αίτηση,
επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία , για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ιδρύσεως καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα του κ. Χήτου Ευριπίδη,με αντικείμενο
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού Βρυούλων 5 , Νέα Φιλαδέλφεια,
περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμαστε λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.8458/7-4-2017 του Τμήματος Εσόδων ,
Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου με το οποίο αιτείται τη
λήψη της σχετικής απόφασης , κι αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως
αποφασίσουμε τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης του εν λόγω καταστήματος , έτσι
ώστε στη συνέχεια κι εφόσον ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του φακέλου κι έχουν
πληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις , να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια για τη
λειτουργία αυτού.
Ωστόσο, το Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας με το αριθ.
πρωτ. 9220/13-4-2017 επιδιδόμενο έγγραφό του , γνωστοποίησε στον αιτούντα,
βάσει της κείμενης νομοθεσίας ότι το αίτημά του θα εξεταστεί άμεσα, δεδομένου ότι η
υπόθεση του δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη προθεσμία,
λόγω αντικειμενικής και ειδικά αιτιολογημένης αδυναμίας, καθώς η εν λόγω αίτησή
διαβιβάσθηκε στο Δημοτικό Γραφείο στις 5-4-2017 , ενόψει της περιόδου του Πάσχα και το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας δεν είχε τον επαρκή χρόνο να
ανταποκριθεί με συνέπεια στον προέλεγχο που απαιτείται προκειμένου να ανταποκριθεί στο
αίτημά χορήγησης ή μη προέγκρισης .

Σε συνέχεια του ανωτέρου εγγράφου ο ενδιαφερόμενος , διά του Πολιτικού
Μηχανικού κ. Γρ. Μουστρούφα , προσκόμισε κι έθεσε συμπληρωματικά υπόψη του
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Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 9983/26-4-2017 Τεχνική Έκθεση , με την οποία ,
περαιτέρω γνωστοποιεί στα μέλη του Συμβουλίου την αλλαγή χρήσης του ακινήτου
επί της οδού Βρυούλων 5 , από κατοικία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ,
καθώς και την υπαγωγή της ισόγειας ιδιοκτησίας στο Ν. 4178/13.
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. 7/2017 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 σχετικό φάκελο του καταστήματος
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 Απόφασης
(ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011)
δ) Το αριθ. Πρωτ.8458/7-4-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Εσόδων,
Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
ε) το αριθ. πρωτ. 9220/13-4-2017 έγγραφό του Γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας.
στ) την αριθ. πρωτ. 9983/26-4-2017 Τεχνική Έκθεση
ζ) τις διατάξεις του άρθρου 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463 /06),
η) τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») και
θ) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 66174/29-11-2006 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
ι) το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) όπου η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται από τα κατά
νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της
αίτησης.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού
Βρυούλων 5 , Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος,
στο όνομα του κ. Χήτου Ευριπίδη, δεδομένου ότι η αίτηση πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις, έτσι ώστε στη συνέχεια κι εφόσον ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του
φακέλου κι έχουν πληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις , να χορηγηθεί η αιτούμενη
άδεια για τη λειτουργία του καταστήματος.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 33/2017
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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 5-5-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 11057/9-5-2017

----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 7/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :34 /2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης
ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ( ΧΩΡΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)» επί της οδού
Επταλόφου & Προύσσης 4 , Νέα Φιλαδέλφεια
στην Εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Α.Ε.» . (ΕΠΑΝΑΕΙΣΑΓΩΓΗ)
Σήμερα Τετάρτη 3-5-2017 , 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. 10238/27-4-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας
Δήμητρας Αθανάσιου, 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
Αθανασίου Δήμητρα
Μπακόλας Ηρακλής
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Καραντά Χριστίνα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Μπερδέση Άννα
Νικολάου Ηρώ
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 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220
Απόφασης (ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011) περί Απλούστευσης διαδικασίας
έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος , Θεάτρου και Κινηματογράφου προβλέπεται ότι «για τη
χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει
στον οικείο Δήμο , εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης με
δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες , κατόπιν αίτησης γνωστοποίησης στο Δήμο , όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε
διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται .»
2. Το 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.
3. Το γεγονός ότι 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
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τις εν γένει λειτουργίες της πόλης , όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα
νομοθεσία και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
4. Το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) βάσει του οποίου η προέγκριση ίδρυσης
χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15
ημερών από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την
χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Το άρθρο 1 παρ. 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) αναφορικά στη διαδικασία και τα δικαιολογητικά
για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
όπου ο ενδιαφερόμενος μεταξύ άλλων υποχρεούται να υποβάλλει , εφόσον το
κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας , υπεύθυνη δήλωση
του διαχειριστή της πολυκατοικίας , ή , εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του
ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα , στην οποία
δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει , η πλειοψηφία
των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων , μη
συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων ( καταστημάτων , βοηθητικών
χώρων κλπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία
του υπό ίδρυση καταστήματος.
Η Εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. κατέθεσε την αριθ.
πρωτ.7234/30-3-2017 αίτηση, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας
ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Εταιρεία
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. , με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ( ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)»
στην Εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.» επί της οδού Επταλόφου &
Προύσσης 4 , Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμαστε λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.9025/11-4-2017 του Τμήματος Εσόδων ,
Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου με το οποίο αιτείται τη
λήψη της σχετικής απόφασης , κι αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως
αποφασίσουμε τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης του εν λόγω καταστήματος , έτσι
ώστε στη συνέχεια κι εφόσον ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του φακέλου κι έχουν
πληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις , να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια για τη
λειτουργία αυτού.
Ωστόσο, το Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας με το αριθ.
πρωτ. 9220/13-4-2017 επιδιδόμενο έγγραφό του , γνωστοποίησε στην αιτούσα
Εταιρεία , βάσει της κείμενης νομοθεσίας ότι το αίτημά της θα εξεταστεί άμεσα,
δεδομένου ότι η υπόθεση της δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στην κατά περίπτωση
προβλεπόμενη προθεσμία, λόγω αντικειμενικής και ειδικά αιτιολογημένης αδυναμίας,
καθώς η εν λόγω αίτησή διαβιβάσθηκε στο Δημοτικό Γραφείο στις 5-4-2017 , ενόψει της
περιόδου του Πάσχα και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας δεν
είχε τον επαρκή χρόνο να ανταποκριθεί με συνέπεια στον προέλεγχο που απαιτείται
προκειμένου να ανταποκριθεί στο αίτημά χορήγησης ή μη προέγκρισης .
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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. 7/2017 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 σχετικό φάκελο του καταστήματος
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 Απόφασης
(ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011)
δ) Το αριθ. Πρωτ.9025/11-4-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Εσόδων,
Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
ε) το αριθ. πρωτ. 9222/13-4-2017 έγγραφό του Γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας.
στ) τις διατάξεις του άρθρου 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463
/06),
ζ) τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»)
η) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 66174/29-11-2006 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
θ) το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
(νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της
αίτησης (ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) όπου η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται από τα
κατά

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο ««ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ ( ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ)» επί της οδού Επταλόφου και
Προύσης 4 , στην Εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε ,Νέα
Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, δεδομένου ότι η
αίτηση πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη το αριθ.
πρωτ. 2114/234/23-3-2017 απαντητικό έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης της
Νέας Ιωνίας Αττικής , σύμφωνα με το οποίο, αλλά και το με αριθ. 55199/3637/17-42002 έγγραφο της Δ/σης Ο.Κ.Κ. της Γεν. Δ/σης Πολ/μιας του ΥΠΕΧΩΔΕ, στο Ο.Τ
64 στον προσφυγικό οικισμό της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας
«επιτρέπονται τα εστιατόρια και τα εμπορικά καταστήματα ( με εξαίρεση τις
υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα), εφόσον η είσοδος – λειτουργία της
χρήσης γίνεται από τον αντίστοιχο δρόμο , δηλαδή επί της οδού Προύσσης ή
Φαναρίου» .
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 34/2017
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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 5-5-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 11059/9-5-2017

----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 7/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 35/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση ή μη, παράτασης
ωραρίου για χρήση μουσικής ή
μουσικών οργάνων στο κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ» επί της οδού
Σμύρνης 10, Νέα Φιλαδέλφεια,
στην Εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ
Ο.Ε.» (ΕΠΑΝΑΕΙΣΑΓΩΓΗ)
Σήμερα Τετάρτη 3-5-2017 , 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. 10238/27-4-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας
Δήμητρας Αθανάσιου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου
χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του ν.3852/2010 .
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο
Μολακίδου Αλίκη.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
Μπακόλας Ηρακλής
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Καραντά Χριστίνα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Μπερδέση Άννα
Νικολάου Ηρώ

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 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 , 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.»
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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 Εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ Ο.Ε. , σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 6672/24-3-2017
Βεβαίωσης Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων
σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 6672/243-2017 αίτηση, , για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή
μουσικών οργάνων στην Εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ Ο.Ε., με αντικείμενο
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ » επί της οδού Σμύρνης 10 , Νέα Φιλαδέλφεια,
περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.7130/30-3-2017 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.
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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. 7/2017 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. 6672/24-3-2017 Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση

Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
θ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 6672/24-3-2017 αίτηση
ι) το αριθ. πρωτ.7130/30-3-2017 έγγραφο του Γραφείου Καταστημάτων του Δήμου
και
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 «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ» επί της οδού
Σμύρνης 10, Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ,
στην Εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ Ο.Ε., 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 35/2017
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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 5-5-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 11062/9-5-2017

----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 7/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 36/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση ή μη, παράτασης
ωραρίου για χρήση μουσικής ή
μουσικών οργάνων στο κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί
της οδού Σάρδεων 4-6, Νέα
Φιλαδέλφεια, στην Εταιρεία
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.» (ΕΠΑΝΑΕΙΣΑΓΩΓΗ)
Σήμερα Τετάρτη 3-5-2017 , 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. 10238/27-4-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας
Δήμητρας Αθανάσιου, 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
Αθανασίου Δήμητρα
Μπακόλας Ηρακλής
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Καραντά Χριστίνα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Μπερδέση Άννα
Νικολάου Ηρώ

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 5ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 , 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
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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 Εταιρεία ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε , σε συνέχεια της αριθ. πρωτ.
8410/6-4-2017 Βεβαίωσης Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση Μουσικής ή
Μουσικών Οργάνων σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, κατέθεσε την υπ’
αριθ. πρωτ. 8410/6-4-2017 αίτηση, , για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση
μουσικής ή μουσικών οργάνων στην Εταιρεία ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε., με αντικείμενο «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ » επί της οδού Σάρδεων 4-6 , Νέα
Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.9026-11-4-2017 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. 7/2017 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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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. 8410/6-4-2017 Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση

Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
θ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 8410/6-4-2017 αίτηση
ι) το αριθ. πρωτ.9026/11-4-2017 έγγραφο του Γραφείου Καταστημάτων του Δήμου
και
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 «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Σάρδεων 4-6, Νέα
Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στην Εταιρεία
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 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 36/2017
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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 5-5-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 11066/9-5-2017

----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 7/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 37/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη σχετικής απόφασης και
διατύπωση σχετικής γνώμης αναφορικά
στην αριθ. 79/2017 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την
«Έγκριση παραχώρησης χρήσης
δημοτικού χώρου για λειτουργία αστικού
λαχανόκηπου»
Σήμερα Τετάρτη 3-5-2017 , 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. 10238/27-4-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας
Δήμητρας Αθανάσιου, 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
Αθανασίου Δήμητρα
Μπακόλας Ηρακλής
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Καραντά Χριστίνα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Μπερδέση Άννα
Νικολάου Ηρώ

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 6ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,


Την αριθ. πρωτ. 4569/3-3-2017 αίτηση, η ομάδα πολιτών του Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , «Το Περιβόλι του Ποδονίφτη», δια της κας
Μπεκιάρη Στυλιανής , αιτήθηκε την παραχώρηση οικοπέδου , ώστε αυτό να
αξιοποιηθεί για τη δημιουργία αυτοδιαχειριζόμενου αστικού λαχανόκηπου.



Την αριθ. πρωτ. 7331/31-3-2017 Εισήγηση του Ιδιαίτερου Γραφείου
Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση παραχώρησης χρήσης
δημοτικού χώρου – οικοπέδου έκτασης περίπου ενός (1) στρέμματος , επί
της οδού Ιωνίας ( στη συμβολή με την οδό Φαναρίου) για τη λειτουργία
αστικού λαχανόκηπου , δεδομένου ότι εξυπηρετούνται κατεξοχήν
κοινωφελείς σκοποί και προάγεται το τοπικό συμφέρον .



Την αριθ. 79/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , με την οποία
αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου και
συγκεκριμένα του δημοτικού οικοπέδου επί της οδού Ιωνίας (στη συμβολή με
την οδό Φαναρίου)-Νέα Φιλαδέλφεια, έκτασης περίπου 1 στρέμματος, όπως
έχει διαμορφωθεί από προηγούμενη χαμηλή περίφραξη, στην Ομάδα Πολιτών
του Δήμου «Το Περιβόλι του Ποδονίφτη», για χρονικό διάστημα τριών (3)
ετών, με σκοπό την λειτουργία αστικού συνεργατικού λαχανόκηπου, επειδή
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εξυπηρετούνται κατεξοχήν κοινωφελείς σκοποί και προάγεται το τοπικό
συμφέρον.


Το αριθ. πρωτ. 9812/24-4-2017 έγγραφο του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου
με το οποίο αιτείται τη λήψη απόφασης – διατύπωση γνώμης επί του ανωτέρω
θέματος .



Το γεγονός ότι οι αστικοί λαχανόκηποι συνεισφέρουν στην ιδιοπαραγωγή
φρέσκων προ όντων, στην οικονομική ελάφρυνση των ευπαθών κοινωνικών
ομάδων, στην επανασύσταση του κοινωνικού δεσμού στις γειτονιές, στην
ψυχική υγεία και σε δυνατότητες διεξόδου από το στρες της πόλης, στο
πρασίνισμα και τον εξωρα σμό του αστικού περίγυρου, κ.ά. Οι συλλογικοί
αστικοί λαχανόκηποι εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό μια γεωργία του ελεύθερου
χρόνου και της αναψυχής, με σημαντικές βέβαια οικολογικές, κοινωνικοπολιτισμικές και συμβολικές διαστάσεις.

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. 7/2017 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) Την αριθ. πρωτ. 4569/3-3-2017 αίτηση, ομάδας πολιτών του Δήμου ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνος «Το Περιβόλι του Ποδονίφτη».
γ) Την αριθ. πρωτ. 7331/31-3-2017 Εισήγηση του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου στο
Δημοτικό Συμβούλιο
δ) Την αριθ. 79/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
ε) Το αριθ. πρωτ. 9812/24-4-2017 έγγραφο του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου
στ) Το αριθ. πρωτ. 9812/24-4-2017 έγγραφο του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου με το
οποίο αιτείται τη λήψη απόφασης – διατύπωση γνώμης επί του σχετικού θέματος
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
( 5 υπέρ , 2 λευκά )
Όπως διατυπώσει σχετική θετική γνώμη για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού
χώρου και συγκεκριμένα του δημοτικού οικοπέδου επί της οδού Ιωνίας (στη συμβολή
με την οδό Φαναρίου)-Νέα Φιλαδέλφεια, έκτασης περίπου 1 στρέμματος, όπως έχει
διαμορφωθεί από προηγούμενη χαμηλή περίφραξη, στην Ομάδα Πολιτών του Δήμου
«Το Περιβόλι του Ποδονίφτη», για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με σκοπό την
λειτουργία αστικού συνεργατικού λαχανόκηπου, επειδή εξυπηρετούνται κατεξοχήν
κοινωφελείς σκοποί και προάγεται το τοπικό συμφέρον.
Κατά της ανωτέρω απόφασης μειοψήφησαν οι κ.κ Χρ. Σκουληκίδης και Χρ.
Καραντά,.
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 37/2017
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
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