
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νέα Φιλαδέλφεια 30-4-2015 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

      ΔΗΜΟΣ     Αρ. Πρωτ.:8895 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  Αριθ. Προσκλ.: 8 

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

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  4η του μηνός Μαϊου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19.30μ.μ., 

στο Δημοτικό Γραφείο της Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , επί της οδού Τρωάδος & 

Μανδηλαρά 2, σε 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 ανάκληση της αριθ. 44/2014 Απόφασης του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας και εκ νέου λήψη 

απόφασης  για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ)» επί της οδού 

Μυριοφύτου  4 , Νέα Φιλαδέλφεια στο όνομα του κ. Γιαννίκη Άγγελου ». 

 

 «Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ) » επί της οδού Μυριοφύτου 4, Νέα 

Φιλαδέλφεια στο όνομα του κ. Γιαννίκη Άγγελου ». 

 

 



 «Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  

(ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ) » επί της οδού Σάρδεων 3, Νέα Φιλαδέλφεια στο όνομα 

του κ. Καλογιάννη Πρόδρομου ». 

 

 Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων   καταστήματος για ορισμένο 

χρονικό διάστημα ( 1 έτους) και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00π.μ. με 

αντικείμενο « ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» επί της 

οδού Δεκελείας 88 , Νέα Φιλαδέλφεια, στο όνομα του κ. Αϊβαλιώτη 

Αθανασίου». 

 

 Έκφραση γνώμης για παραχώρηση ή μη  χώρου διέλευσης επί του 

πεζοδρομίου , στην οδό Σολωμού 13 στη Νέα Φιλαδέλφεια ( σχετ. το αριθ. 

πρωτ. 2971/13-2-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.   

 

 Έκφραση γνώμης για παραχώρηση ή μη  χώρου διέλευσης επί του 

πεζοδρομίου , στην οδό Σμύρνης 47  στη Νέα Φιλαδέλφεια ( σχετ. το αριθ. 

πρωτ. 2973/17-2-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

 Έκφραση γνώμης για παραχώρηση ή μη  χώρου διέλευσης επί του 

πεζοδρομίου , στην οδό Π. Κωνσταντίνου 16  στη Νέα Φιλαδέλφεια ( σχετ. το 

αριθ. πρωτ. 7056/8-4-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής. 

   

 Έκφραση γνώμης για τοποθέτηση ή μη  εμποδίων  επί του πεζοδρομίου , στην 

οδό Αγ. Ιωάννου 44 στη Νέα Φιλαδέλφεια ( σχετ. το αριθ. πρωτ. 6303/27-3-

2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.   

 

 Έκφραση γνώμης για την καθαίρεση ή μη τεσσάρων ατόμων λεύκας στην 

Πλατεία 28
ης

 Οκτωβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια, στα πλαίσια του 

χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 του 

Πράσινου Ταμείου , όπου εντάσσεται ως έργο η ανάπλαση της ανωτέρω 

πλατείας  ( σχετ. το αριθ. πρωτ. 6299/31-3-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.   

 

 

 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου 

 

 

 

     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ   

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 


