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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 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα  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 : 

  

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

 «Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων 

καταστήματος για ορισμένο  χρονικό διάστημα (τριών ετών)  και με παράταση 

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

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» επί της οδού Νικ. 

Τρυπιά 48-50 , στη Νέα Φιλαδέλφεια στην Εταιρεία Β.ΧΟΛΕΒΑ & ΣΙΑ 

Ο.Ε». 

 

 «Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο « ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» επί 

της οδού Δεκελείας 92, Νέα Φιλαδέλφεια στην Εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ – ΜΙΝΩΣ ΚΟΝΙΔΗΣ Ο.Ε.». 

 

 «Διατύπωση σχετικής γνώμης για τοποθέτηση κατ’ εξαίρεση  μεταλλικών 

εμποδίων επί του πεζόδρομου  στην οδό Αίνου  6 στη Νέα Φιλαδέλφεια  

 



( σχετ. η αριθ. Πρωτ. 10345/10-6-2014 αίτηση  του κ. Κοντοσώρου 

Βασίλειου, το αριθ. Πρωτ. 11176/19-6-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών 

Υπηρεσιών  και το αριθ. Πρωτ. 11488/24-6-2014 διαβιβαστικό έγγραφο της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ).» 

 

 «Διατύπωση σχετικής γνώμης για τοποθέτηση κατ’ εξαίρεση  πλαστικών 

εμποδίων επί του οδοστρώματος  στην οδό Νικ. Τρυπιά 33-35  στη Νέα 

Φιλαδέλφεια ( σχετ. η αριθ. Πρωτ. 9916/2-6-2014 αίτηση  της  κας Μπιλίρη 

Μαριάννας , το αριθ. Πρωτ. 11175/19-6-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών 

Υπηρεσιών  και το αριθ. Πρωτ. 11488/24-6-2014 διαβιβαστικό έγγραφο της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ).» 

 

 «Διατύπωση σχετικής γνώμης για τοποθέτηση κατ’ εξαίρεση  πλαστικών 

εμποδίων επί του οδοστρώματος  στην οδό Μαγνησίας 2  στη Νέα 

Φιλαδέλφεια ( σχετ. η αριθ. Πρωτ. 10263/6-6-2014 αίτηση  της  κας 

Τσοτσορού Σουλτάνας  , το αριθ. Πρωτ. 11174/19-6-2014 έγγραφο της Δ/σης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  και το αριθ. Πρωτ. 11488/24-6-2014 διαβιβαστικό 

έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ). 

 

 «Διατύπωση σχετικής γνώμης για τοποθέτηση κατ’ εξαίρεση  εμποδίων επί 

του πεζοδρομίου  στην οδό Εφέσσου 10  στη Νέα Φιλαδέλφεια ( σχετ. η 

αριθ. Πρωτ. 10170/5-6-2014 αίτηση  του κ. Σιμιγδαλά Νικόλαου , το αριθ. 

Πρωτ. 11173/19-6-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών  και το 

αριθ. Πρωτ. 11488/24-6-2014 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής ). 

 

 «Διατύπωση σχετικής γνώμης για τοποθέτηση πινακίδων στάσης – 

στάθμευσης (P- 40) στην οδό Δεκελείας 87-89 στη Νέα Φιλαδέλφεια 

έμπροσθεν του υποκαταστήματος της ALPHA BANK , σε μήκος πέντε (5) 

μέτρων , για τις ώρες από 07.45π.μ. έως 15.15μ.μ ( σχετ. η αριθ. Πρωτ. 

7541/25-4-2014 αίτηση  της ALPHA BANK , το αριθ. Πρωτ. 10280/6-6-2014 

έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών  και το αριθ. Πρωτ. 11488/24-6-

2014 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ). 

 

 «Έκφραση γνώμης σχετικά με αιτήματα δημοτών ή κατοίκων κοπής δένδρων 

εντός κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ. 10037/4-6-2014 

έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου και το αριθ. Πρωτ. 10309/5-

6-2014 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 

 

 

 Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου 

 

  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

      ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ   

 

ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 


