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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  13η του μηνός Φεβρουαρίου  2014, ημέρα Πέμπτη  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 

  

 

 Διατύπωση σχετικής γνώμης για τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζοδρομίου , 

στην οδό Αχαϊας 19 και Κίρκης στη Νέα Φιλαδέλφεια (σχετ. η αριθ. Πρωτ. 

175/7-1-2013 αίτηση του κ. Μπούρα Ευστάθιου) 

 

 Διατύπωση σχετικής γνώμης για τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζοδρομίου , 

στην οδό Σ. Σταματιάδη 5 & Περγάμου 2 στη Νέα Φιλαδέλφεια (σχετ. η αριθ. 

Πρωτ.14597/25-10-2013 αίτηση του κ. Πρελορέντζου Ιάκωβου) 

 

 

 Διατύπωση σχετικής γνώμης για τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζοδρομίου , 

στην οδό Σμύρνης 23 στη Νέα Φιλαδέλφεια (σχετ. η αριθ. Πρωτ. 6139/8-5-

2013 αίτηση του κ.Σαλιάγκα Σαράντη) 

 

 Διατύπωση σχετικής γνώμης για τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζοδρομίου , 

στην οδό Κλιμανόγλου και Καβαδέλλα  στη Νέα Φιλαδέλφεια (σχετ. η αριθ. 

Πρωτ. 14782/27-12-2012 αίτηση του κ. Αρσενάκη Αντώνιου) 

 

 

 Διατύπωση σχετικής γνώμης για τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζοδρομίου , 

στην οδό Θησέως 4  στη Νέα Φιλαδέλφεια (σχετ. η αριθ. Πρωτ. 5803/29-4-

2013 αίτηση της κας Βορβίλα Μαρίας) 



 

 Διατύπωση σχετικής γνώμης για τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζοδρομίου , 

στην οδό Εθν. Αντιστάσεως και Αννέων στη Νέα Φιλαδέλφεια (σχετ. η αριθ. 

Πρωτ. 10909/30-7-2013 αίτηση του κ. Τσέτουρα Κων/νου) 

 

 

 Διατύπωση σχετικής γνώμης για τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζοδρομίου , 

στην οδό Παπαφλέσσα 9 στη Νέα Φιλαδέλφεια (σχετ. η αριθ. Πρωτ. 

12575/17-12-2012 αίτηση του κ. Λάττα Ιωάννη) 

 

 Διατύπωση σχετικής γνώμης για τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζοδρομίου , 

στην οδό Ρόδου 6  στη Νέα Φιλαδέλφεια (σχετ. η αριθ. Πρωτ. 12091/8-10-

2012 αίτηση του κ. Ζευγολατάκου Νικόλαου) 

 

 

 Διατύπωση σχετικής γνώμης για τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζοδρομίου , 

στην οδό Ηλείας 2 στη Νέα Φιλαδέλφεια (σχετ. η αριθ. Πρωτ. 12226/10-10-

2012 αίτηση της κας Αμαξοπούλου Ειρήνης) 

 

 Διατύπωση σχετικής γνώμης για τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζοδρομίου , 

στην οδό Εμμανουηλίδη 3 στη Νέα Φιλαδέλφεια (σχετ. η αριθ. Πρωτ. 804/21-

1-2013 αίτηση της κας Μερκούρη Σταματίνας) 

 

 

 Διατύπωση σχετικής γνώμης για τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζοδρομίου , 

στην οδό Ιωαννίνων 22Γ στη Νέα Φιλαδέλφεια (σχετ. η αριθ. Πρωτ. 7031/27-

5-2013 αίτηση του κ. Σταμάτη Μιχαήλ) 

 

 Διατύπωση σχετικής γνώμης για τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζοδρομίου , 

στην οδό Σ. Σταματιάδη 26 στη Νέα Φιλαδέλφεια (σχετ. η αριθ. Πρωτ. 

3109/11-3-2013 αίτηση της κας Σκουλικίδη Ζαφειρίας ) 

 

 Διατύπωση σχετικής γνώμης για τοποθέτηση σήμανσης απαγόρευσης 

διέλευσης οχημάτων άνω του 1,5 tn (σχετ. η αριθ. Πρωτ. 718/17-1-2014 

αίτηση των κατοίκων της οδού Φ. Χαϊδεμένου) 

 

 

 

      Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου 

 

  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

      ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ   

 

ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 


