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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 ,σήμερα  την  15η του μηνός Ιανουαρίου  2014, ημέρα Τετάρτη  και 

ώρα 18.00μ.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 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 

εδάφιο γ’  του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω  

θέματα : 

  

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 «Χορήγηση -  Αντικατάσταση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων 

καταστήματος για αόριστο χρονικό διάστημα και με παράταση ωραρίου μέχρι 

τις 02.00π.μ. με αντικείμενο «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί της οδού Γρ. 

Κυδωνιών 9, Νέα Φιλαδέλφεια, στο όνομα της κας Ανγκελή Όλγας. 

 

 «Χορήγηση -  Αντικατάσταση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων 

καταστήματος για αόριστο χρονικό διάστημα και με παράταση ωραρίου μέχρι 

τις 02.00π.μ. με αντικείμενο «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ - 

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της οδού Φαναρίου 4, Νέα Φιλαδέλφεια, στην 

Εταιρεία Λεωνίδας Καλλίνικος & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

 «Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καταστήματος για αόριστο  

χρονικό διάστημα και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00π.μ. με 

αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ  (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 121 & Πλ. 



Ελ. Βενιζέλου, Νέα Φιλαδέλφεια, στην Εταιρεία Βασιλική Γεωργαμλή &ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

 

 «Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καταστήματος για αόριστο  

χρονικό διάστημα και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00π.μ. με 

αντικείμενο «ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ» 

επί της οδού Σερρών 60, Νέα Φιλαδέλφεια, στο όνομα του κ. Μακρή 

Αντωνίου. 

 

 «Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καταστήματος για αόριστο  

χρονικό διάστημα και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00π.μ. με 

αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» επί της οδού 

Λεωφ. Δεκελείας 128, Νέα Φιλαδέλφεια, στην Εταιρεία Κ. Ραχιώτης – Ε. 

Κουλούρη Ο.Ε.  

 

 «Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ» στη συμβολή των 

οδών Αναγεννήσεως 23 & Λάρνακος 2 , Νέα Φιλαδέλφεια στο όνομα του κ. 

Πανουσόπουλου Νικόλαου. 

 

 Παραχώρηση ή μη θέσης για φορτοεκφόρτωση προϊόντων , επί της οδού 

Σαρανταπόρου 3 , στη Νέα Φιλαδέλφεια για τις ώρες 09.00π.μ. – 15.00μ.μ.» 

 

 Έκφραση γνώμης σχετικά με αιτήματα δημοτών ή κατοίκων κοπής δένδρων 

εντός κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ. 409/13-1-2014 

έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

       

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου 

 

  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

      ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ   

 

ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 


