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ΑΠΟΠΑΚΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΘΣΗΘΟ ΣΖ 3ε ο  ΤΛΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 

ΣΖ ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΘΟΗΛΟΣΖΣΑ ΦΗΙΟΘΔΖ  

 

Πηε Φηινζέε ζήκεξα ηελ 14ε ηνπ κελόο Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2013 εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 

17:30΄ην Ππκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Φηινζέεο, απνηεινύκελν από ηνπο: 

1. ΒΑΘΝΛΓΗΝ – ΙΘΝΓΖ ΚΑΟΗΑ  σο Ξξόεδξνο 

2. ΠΘΝΡΔΟΝΞΝΙΝ ΕΥΖ  σο Αληηπξόεδξνο 

3. ΞΑΡΠΖ – ΚΞΑΣΑΟΗΑ ΔΙΔΛΖ,       

4. ΦΗΙΗΞΞΑ ΣΟΗΠΡΗΛΑ,   

5. ΓΗΑΚΑΛΡΑΟΑ ΚΑΟΗΑ – ΘΥΛ/ΛΑ,        σο Κέιε,          

κεηά  από ηελ κε αξηζκ. πξση:5237  από 07/03/2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Ξξνέδξνπ θ. 

Καξίαο Βαθνλδίνπ - Ιπθνύδε, πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Λ. 3852/2010  

θαη θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν Φηινζέεο - Τπρηθνύ θ. Ξαληειή Μπξηδάθε ζπλήιζε ζε  Ππλεδξίαζε 

ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα επί ηεο νδνύ Ξαύινπ Θαιιηγά 31, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη 

απνθάζεηο επί ηνπ θαησηέξσ ζέκαηνο   Ζ.Γ.  

Ξξηλ από ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ πέληε (5) Ππκβνύισλ 

ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Φηινζέεο, παξόληεο ήηαλ (4) ηέζζεξηο  θαη απνύζα (1) κηα ήηνη ε 

Πύκβνπινο θ. Γηακαληάξα Καξία – Θσλ/λα. 

Ξαξαβξέζεθαλ ε Αληηδήκαξρνο Θεκάησλ Θαζαξηόηεηαο &  Φηινζέεο θ. Αηθαηεξίλε Ξεηξίηζε-

Κνπξάλη, ν Αληηδήκαξρνο Γεκνηηθήο Γηαθπβέξλεζεο θ. Γεξάζηκνο Καδαξάθεο θαη   νη Γεκνηηθνί 

Πύκβνπινη θ.θ., Έθε Λεζηνξίδνπ, Ρξέδνπ-Πθνπξνγηάλλε Καξία, Γάηνο Αιθηβηάδεο θαη δεκόηεο. 

Πηε Ππλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. 

Ησαλλίδνπ Αξγπξνύια.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία ησλ κειώλ, ε Ξξόεδξνο εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ηα ζέκαηα.  

 

ΘΔΚΑ 1ν   Ζ.Γ. 

πδήηεζε επί ηνπ ρεδίνπ Θαλνληζκνύ Αδεηώλ Θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο 

(Θ.Τ.Δ.). (Δλεκέξσζε από ηνλ Αληηδήκαξρν Γεκ. Γηαθπβέξλεζεο θ. Γεξάζηκν Καδαξάθε θαη ηε 

ύκβνπιν Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Φπρηθνύ  θ. Έθε  Λεζηνξίδνπ). 

 

 

 



Δηζεγνύκελε ην αλσηέξσ ζέκα ε θ. Ξξόεδξνο είπε: 

Ν Αληηδήκαξρνο Γεκνηηθήο Γηαθπβέξλεζεο θ. Γεξάζηκνο Καδαξάθεο, ζπληάθηεο ηνπ Θαλνληζκνύ 

Αδεηώλ Θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο, έθαλε ζύληνκε αλαθνξά  ζηελ 

αθόξκεζε (άξζξν 102 ηνπ ζπληάγκαηνο πεξί ηεο Γηνίθεζεο ησλ Ρνπηθώλ πνζέζεσλ από ηνπο ΝΡΑ 

ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 79, παξ. 1 ηνπ Λ. 3463/2006…………. ) θαη ζην ζηόρν πνπ εμππεξεηεί 

απηόο θαζώο ζηνπο θηλδύλνπο πνπ εγθπκνλεί ε κεγάιε απνκάθξπλζε από ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Ξξνζέζεζε επίζεο όηη ζα ιάβεη ππόςε ηνπ όπνπ ππάξρνπλ πεξηζώξηα, ηηο πξνηάζεηο ησλ Θνηλνηηθώλ 

Ππκβνπιίσλ. 

Ζ δε θ. Έθε Λεζηνξίδνπ, Πύκβνπινο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηα Τπρηθνύ, αλαθέξζεθε ζηηο 

παξαηεξήζεηο επί ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Θαλνληζκνύ πνπ έθαλε ην Θνηλνηηθό Ππκβνύιην Τπρηθνύ, 

ζηηο δπν ζπλεδξηάζεηο ηνπ, ζηηο 29/1/13 θαη 19/2/13 θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο 

δπν απνθάζεηο , 43 & 44/2013 πνπ εζηάιεζαλ ζηα  κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο θαη ζην 

Γεκνηηθό Ππκβνύιην. 

Ρν Ππκβνύιηό καο ζπκθώλεζε νκόθσλα κε όιεο αλεμαηξέησο ηηο πξνηάζεηο πνπ ζπλνπηηθά 

αλαθέξνληαη ζηηο απνθάζεηο 43 θαη ηδηαίηεξα ζηε 44/2013 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλόηεηαο Τπρηθνύ, δίλνληαο έκθαζε ζηα παξαθάησ ζεκεία ηνπ Θαλνληζκνύ. 

1) Άξζξν 3: Ηζρύνπζα Λνκνζεζία. Λα ηνληζηεί ην θαζεζηώο απνθιεηζηηθήο θαηνηθίαο πνπ δηέπεη 

ηε Φηινζέε θαη ην Τπρηθό, αλαθεξόκελνο ξεηά, όρη κόλν ζηα Ξξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ 

πξνζηαηεύνπλ απηό, αιιά αλαιπηηθά θαη ζηα είδε ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ επηηξέπνληαη ή ζα 

πξέπεη λα επηηξέπνληαη ζε θάζε αγνξά θαη είλαη ζύλλνκα  κε απηό ην νηθηζηηθό θαζεζηώο, 

όπσο επίζεο θαη ζηνπο εηδηθνύο όξνπο δόκεζεο θαη ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ θάζε επί 

κέξνπο πεξηνρή θαη θάζε νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Τπρηθνύ.  

2) Άξζξν 4: Γηαδηθαζία……………                                                                                        

α) Δπεηδή νη πξνζεζκίεο ζε όια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη αζθπθηηθέο, ζα πξέπεη λα 

κπνπλ θάπνηεο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο . Θαηά ηε δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο: Δθηόο από ηελ 

επίθιεζε αλσηέξαο βίαο , αλ ππάξρεη,  ζα πξέπεη ν θαηαηηζέκελνο  θάθεινο λα είλαη θαζ΄όια 

πιήξεο θαη λα επηβεβαηώλεηαη απηό εγγξάθσο από ην αξκόδην ηκήκα.                              

β)  Γηαδηθαζία θαη δηθαηνινγεηηθά πξνέγθξηζεο ………………….. Ξαξάγξαθνο ε) : Ζ ππ’ αξηζκόλ 

156/2000 απόθαζε Γεκ.Ππκβνπιίνπ ηνπ πξώελ Γήκνπ Λένπ Τπρηθνύ γηα εμαζθάιηζε 

επαξθώλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ηνπ ππό ίδξπζε θαηαζηήκαηνο πνπ εμππεξεηεί θαζήκελνπο 

πειάηεο λα επηθαηξνπνηεζεί, λα επεθηαζεί ζε νιόθιεξν ην Γήκν Φηινζέεο-Τπρηθνύ θαη λα 

απαηηνύληαη ηα αλάινγα επηβεβαησηηθά έγγξαθα σο πξναπαηηνύκελα γηα ηε ρνξήγεζε 

πξνέγθξηζεο.                                                                                                                

γ)  Λα αλαθέξεη ν Θαλνληζκόο ξεηά  όηη ε πξνέγθξηζε ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί 

άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο. Δπνκέλσο, νη νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηεο ηεο βηαζύλεο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζα βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά απηνύο.                                                          



δ) Πηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηεο άδεηαο επίζεο ρξεηάδεηαη πνιιή πξνζνρή. Ζ πάγηα 

ηαθηηθή ησλ Θ..Δ. λ΄ απμάλνπλ  απζαίξεηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο θαη ε «βηνκεραλία» 

ςεπδώλ ππεπζύλσλ δειώζεσλ εμ αηηίαο ηεο αηηκσξεζίαο θαη ηεο αδηαθνξίαο πνπ επηθξαηνύλ, 

θαζηζηνύλ αλεπαξθέζηαηε ηελ απιή ππεύζπλε δήισζε ηνπ λένπ επηρεηξεκαηία, όηη δελ έρεη 

επέιζεη θακία αιιαγή. Σξεηάδνληαη θη εδώ αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο:  Από δεηγκαηνιεπηηθό 

έιεγρν ηεο αιήζεηαο ησλ δειώζεσλ έσο ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Θνηλόηεηαο ή ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο θαη ηνλ, θαηά πεξίπησζε, επαλέιεγρν ησλ 

ηζρπνπζώλ ρξήζεσλ γεο.  

3) Άξζξν 5 : Σξήζε κνπζηθώλ Νξγάλσλ. Πηε Φηινζέε θαη ην Τπρηθό ηεο απνθιεηζηηθήο 

θαηνηθίαο, πξέπεη λα απαγνξεύεηαη ε ρξήζε κνπζηθήο. Πην δε Λέν Τπρηθό λα επηηξέπεηαη κόλν 

ζε νξηζκέλα ηεηξάγσλα θη απηό θαηά πεξίπησζε (4,5,7,8) ; Απαξάδεθηα πςειό θαη ην 

πξνηεηλόκελν κέγηζην όξην ζνξύβνπ ησλ 80 DB.  

4) Άξζξν 6 : Θπξώζεηο.  Ν έιεγρνο θαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ   ηνπ παξόληνο Θαλνληζκνύ 

γίλεηαη, βέβαηα, από ηε Γεκνηηθή θαη ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, πξέπεη όκσο θαη λα βξίζθνληαη 

αδηάθνπα θάησ από ην άγξππλν βιέκκα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη όισλ ησλ αξκόδησλ 

νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ. Απηό επηβάιιεη ε εκπεηξία καο θαη ε θαζεκεξηλή πξαθηηθή.  Γελ 

«πλίγνπκε» ηνλ επηρεηξεκαηία. Κε ηε ζπλεπή όκσο σο πξνο ηνλ Θαλνληζκό, ζπκπεξηθνξά καο 

δειώλνπκε όηη ν ζεβαζκόο ζε λόκνπο, θαλόλεο θαη αξρέο είλαη «εθ ησλ σλ νύθ άλεπ» , θάηη 

πνπ έρεη απόιπηε αλάγθε ην θξάηνο καο.  

Ξαξαθαιώ ην Ππκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

Σν πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Φηινζέεο, αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Σελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ, 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 83 θαη 89 ηνπ Λ.3852/2010, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η        Ο  Κ  Ο  Φ  Χ  Λ  Α 

 

Δγθξίλεη νκόθσλα όιεο ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ Θαλνληζκό Αδεηώλ 

Θαηαζηεκάησλ γεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο. 

 

 

 

 

 



 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό   07/2013 

        

 

 

 

 

 

Αθνύ ζπληάρζεθε  ην  παξόλ πξαθηηθό, αλαγλώζζεθε θαη ππνγξάθεθε σο θαησηέξσ:                 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 

ΒΑΘΟΛΓΗΟΤ-ΙΤΘΟΤΓΖ ΚΑΡΗΑ         ΘΟΤΣΔΡΟΠΟΤΙΟΤ ΕΧΖ 

        ΠΑΣΖ – ΚΠΑΥΑΡΗΑ ΔΙΔΛΖ 

        ΦΗΙΗΠΠΑ ΥΡΗΣΗΛΑ 

         

           

  

ΑΘΡΗΒΔ  ΑΠΟΠΑΚΑ 

Από ην πξαθηηθό ηεο 3εο  

πλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο  

Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Φηινζέεο  

ζηηο  14/03/2013. 

Φηινζέε,  27/03/2013 

Ζ   ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΒΑΘΟΛΓΗΟΤ-ΙΤΘΟΤΓΖ ΚΑΡΗΑ 


