
 1 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νέα Φιλαδέλφεια 26-1-2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ                 Αρ. Πρωτ.:2613 

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ     Αριθ. Προσκλ.:1 

-----------------------------------------------  
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 2049084-213 2049037        κ. Ανεμογιάννη , Αντιδήμαρχο  

            κ. Μανωλεδάκη ,Αντιδήμαρχο 

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 31η  του μηνός Ιανουαρίου  2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 

19.00μ.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’ και του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

κατωτέρω  θέματα : 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 «Χορήγηση ή μη, παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών 

οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  με αντικείμενο 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)»  επί της οδού Δεκελείας 134,  Νέα 

Φιλαδέλφεια, στο όνομα της κας Παπαδοπούλου Δήμητρας ». 

 

 «Χορήγηση ή μη, παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών 

οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  με αντικείμενο 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)»  επί της οδού Αγ. Τριάδος 3,  Νέα Φιλαδέλφεια, στο όνομα 

του κ. Τσουκαλά Ηλία. ». 

 

 «Συζήτηση – Ενημέρωση αναφορικά με : 
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 τo αριθ. πρωτ. 2539/26-1-2018 έγγραφο της Προέδρου της Δημοτικής 

Κοινότητας σχετικά με το αίτημα των κατοίκων της Αγ. Μαρίνας περί 

ηλεκτροφωτισμού της περιοχής πέριξ του Ναού της Αγίας Μαρίνας . 
 το αριθ. πρωτ. 2540/26-1-2018 έγγραφο της Προέδρου της Δημοτικής 

Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας σχετικά με το αίτημα των κατοίκων της Αγ. 

Μαρίνας περί επικαιροποίησης της φυτοτεχνικής μελέτης για την Πλατεία 

Υψηλάντη. 

 Το αριθ. 2538/26-1-2018 έγγραφο της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας 

Νέας Φιλαδέλφειας σχετικά με τα παρακάτω θέματα , τα οποία τέθηκαν από 

τους κατοίκους της περιοχής της Αγίας Μαρίνας , ήτοι: 

1. Την ασφαλτόστρωση των οδών, Λάρνακος, Αγίου Γεωργίου και 

Νέστου 

2. Την επανατοποθέτηση καθρεφτών στη συμβολή των οδών 

Σερίφου & Λάρνακος, Λαχανά & Πλαστήρα, Σκρά & Πλαστήρα 

λόγω μειωμένης ορατότητας που καθιστούν τα συγκεκριμένα 

σημεία επικίνδυνα. 

3. Την μονοδρόμηση της οδού Σερίφου (προτείνεται να γίνει 

κάθοδος) δεδομένου ότι οδηγεί σε δημοτικό σχολείο, δεν έχει 

πεζοδρόμια και είναι επικίνδυνη η διέλευση της από τους πεζούς. 

4. Την τοποθέτηση σήματος απαγόρευσης διέλευσης φορτηγών από 

την οδό Άρτης. 

5. Tον καθαρισμό φρεατίων στον αριθμό 19 & 4 της οδού 

Κασσάνδρας . 

6. Την  ενημέρωση, αν στην μελέτη για το αντιπλημμυρικό έργο στη 

Σκρά περιλαμβάνονται διανοίξεις φρεατίων, ειδικά στη Λάρνακος 

& την Άρτης που κρίνονται απαραίτητα. 

7. Τη διαβίβαση της αντιπλημμυρικής μελέτης προς ενημέρωση των 

κατοίκων. 

8. Τη δυνατότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας να περιφράξει τμήμα της 

πλατείας Υψηλάντη στα σημεία γειτνίασης με το υπόγειο γκαράζ 

του Δήμου, το διπλανό οικόπεδο και μια κατοικία παραπλεύρως 

(συνολικό μήκος 150 μέτρα & 2,5 μέτρα σε ύψος) . 

 

Δεδομένης της αναγκαιότητας παροχής πληροφόρησης , ενημέρωσης και 

επεξηγήσεων αναφορικά με το 3
ο
 θέμα Ημερήσιας Διάταξης , το Συμβούλιο κρίνει 

απαραίτητη την παρουσία τους σε αυτό, των κ.κ. Ανεμογιάννη Γεώργιο – 

Αντιδήμαρχο Καθαριότητας , Ανακλύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού & 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου και Μανωλεδάκη Θεόδωρο – Αντιδήμαρχο Τεχνικών 

Υπηρεσιών .  

 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου 

 

      

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ   

 

    ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 


