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ΘΕΜΑ: Έγκριση εκμίσθωσης άδειας περιπτέρου 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   275/2014 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: α) του Ν.Δ. 1044/71 περί τροποποίησης, συμπλήρωσης και αντικατάστασης 

διατάξεων του Α.Ν. 1324/49 "περί προστασίας και αποκατάστασης των αναπήρων πολέμου 

οπλιτών και θυμάτων πολέμου που κυρώθηκε με το Νόμο 1487/50", όπως τώρα ισχύει, β) του Ν. 

1043/80 "περί τροποποίησης, συμπλήρωσης και αντικατάστασης διατάξεων της περί αναπήρων 

και θυμάτων πολέμου ισχύουσας νομοθεσίας", γ) του άρθρου 10 του Ν.1416/84 "περί 

τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων της Δημοτικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας", δ) του 

Ν.3648/29.02.2008, ε) του Ν.3883/24.09.2010 και του στ) Ν. 4257/14.4.2014  

2. Την αριθμ. Κ.5671/1487/1984 (ΦΕΚ 549/09.08.1984 τεύχος Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης “περί μισθώσεων 

περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων” που κυρώθηκε με το 

άρθρο 38 του Ν. 1563/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν.1848/1989 και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 3036/2002 και την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3648/2008 

(ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α’). 

3. Το άρθρο 94 παρ.6 αρ. 34 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) 

4. Την αριθμ. πρωτ. 15299/28.12.2010 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών περί παραχώρησης στην  

Αικατερίνη Μολυνδρή χήρα του Α.Π. Χαρίδημου Μολυνδρή δικαιώματος εκμετάλλευσης 

περιπτέρου επί της πλατείας  Ελ. Βενιζέλου 20 στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

5. Την αριθμ. πρωτ. 11862/01.07.2014 αίτηση της Αικατερίνη Μολυνδρή του Γεωργίου, κατοίκου 

Αθηνών, Σαρδέων 15, Αθήνα, με την οποία αιτείται την έγκριση μίσθωσης άδειας 

εκμετάλλευσης περιπτέρου που βρίσκεται επί της πλατείας  Ελ. Βενιζέλου 20 του Δήμου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος επειδή δεν μπορεί να το εκμεταλλεύεται η ίδια για λόγους γήρατος. 

6. Το από 24/06/2014 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του εν λόγω περιπτέρου. 

7. Την περίπτωση εκτέλεσης έργων και διαμορφώσεων από το Δήμο, στην οποία δύναται ο Δήμος 

μετά από έγγραφη ενημέρωση του ενοικιαστή και του ιδιοκτήτη να μετακινεί με δικά του έξοδα 

ψυγεία ή και το ίδιο το περίπτερο χωρίς λοιπές αποζημιώσεις. 

8. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –  

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΔΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

   Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 
   Τ.Κ.  143 41  Νέα Φιλαδέλφεια 
   Πηροφορίες    : Γ. Γιαννουσά 
   Τηλ. : 2132049101 
   Fax : 2132049093 

        Νέα Φιλαδέλφεια            29 /7 /2014 

        Αρ. Πρωτοκόλλου              13952 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Εγκρίνεται η εκμίσθωση άδειας περιπτέρου, που βρίσκεται και λειτουργεί επί  της πλατείας  

Ελ. Βενιζέλου 20  του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, από την ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΜΟΛΥΝΔΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην ΑΑΡΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη, κάτοικο 

ΑΘΗΝΩΝ Πριγκήπου 15, για το χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών και από 01/07/2014 έως 

30/06/2024, γιατί αδυνατεί την αυτοπρόσωπη εκμετάλλευσή του για λόγους γήρατος. 

2. Η παρούσα απόφαση αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο του περιπτέρου για τον 

ευχερή έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας τούτου από τις αρμόδιες αρχές.  

3. Η μισθώτρια, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΑΡΩΝ, υποχρεούται να απευθυνθεί στη Δ/νση Υγειονομικού 

Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια πώλησης 

τυποποιημένων παγωτών, εμφιαλωμένων αναψυκτικών και τυποποιημένων προϊόντων 

καραμελοποιίας- σοκολατοποιΐας σύμφωνα με το άρθρο 47 της Υγειονομικής Διάταξης 

Α1β/8577/1983. 

 

            

       Η παρούσα να κοινοποιηθεί :                      

1)  Μολυνδρή Αικατερίνη                                                                Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

2)  Ααρών Αικατερίνη                                                   ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

3)  ΑΣΤ. ΤΜΗΜΑ Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ  

4)  ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ &  

ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ                                       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Γριβαίων & Δελφών 5 Αθήνα 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

       


