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Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας   

Νέας Φιλαδέλφειας 

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

Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη                   Προς τα Μέλη του Συμβουλίου  

Ταχ. Δ/ση :  Δεκελείας 97                    της Δημοτικής Κοινότητας          

            Νέας Φιλαδέλφειας    

Τηλ : 213 2049021              

Fax:  213 2049006                                                        

              

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση προς τα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής 

Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας.                  
 

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 

του Ν.3852/10 , την  30η του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 

19.30μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος 

Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου» ( Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , επί της οδού 

Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 

παρ. 1 εδάφιο γ’ και του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα κατωτέρω  θέματα : 

  

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

 «Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο « ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΤΗΝΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΑΥΓΟΠΩΛΕΙΟ» 

επί της οδού Πίνδου 32 , Νέα Φιλαδέλφεια στο όνομα της κας Σαραντίδου 

Θεοδώρας». 

 

 «Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ» επί της 

οδού Πίνδου 36 , Νέα Φιλαδέλφεια στο όνομα του κ. Bregu Quitim». 

 

 «Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο « ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ - 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Πίνδου 38 , Νέα Φιλαδέλφεια στο όνομα 

του κ. Bregu Quitim». 

 



 «Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο « ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» επί 

της οδού Αγ. Τριάδος 9  , Νέα Φιλαδέλφεια στο όνομα του κ. Ευστρατίου 

Εμμανουήλ - Αντώνη». 

 

 Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων 

καταστήματος για ορισμένο χρονικό διάστημα ( 3 έτη)  και με παράταση 

ωραρίου μέχρι τις 02.00π.μ. με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» επί της οδού Νικ. Τρυπιά 80 , στην Νέα 

Φιλαδέλφεια στο όνομα του κ. Παπακωνσταντίνου Γεωργίου. 

 

 Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων 

καταστήματος για ορισμένο χρονικό διάστημα ( 1 έτους )  και με παράταση 

ωραρίου μέχρι τις 02.00π.μ. με αντικείμενο «ΚΑΦΕΝΕΙΟ –ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ 

ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» επί της οδού Κηφισού  80 , στην Νέα 

Φιλαδέλφεια στο όνομα του κ. Παππά Κωνσταντίνου. 

 

 Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων 

καταστήματος για αόριστο χρονικό διάστημα και με παράταση ωραρίου μέχρι 

τις 02.00π.μ. με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» επί της οδού Δεκελείας 134 & Κιλικίας  , στην Νέα 

Φιλαδέλφεια στην Εταιρεία AGAVITA O.E 

 

 Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων 

καταστήματος για ορισμένο χρονικό διάστημα ( 1έτους)  και με παράταση 

ωραρίου μέχρι τις 02.00π.μ. με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ( ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - 

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ)» επί της οδού Νικ. Τρυπιά 39-41 , στην Νέα 

Φιλαδέλφεια στην Εταιρεία ΚΟΖΑΛΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

 Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας 

για τη χορήγηση αδειών στα  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

εκπνέουν οι σχετικές προθεσμίες .   

 

 Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου 

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ   

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 


