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ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών χρήσεων πεζοδρομίων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 2013.
Κ. Πρόεδρε,
Με την αριθ. 238/2011 απόφαση του δημοτικού μας Συμβουλίου εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή
των τελών χρήσεων πεζοδρομίων κατά την Πρωτομαγιά έτους 2012 ως εξής:
1. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από την συμβολή των οδών Ν. Τρυπιά και Ειρήνης
μέχρι την συμβολή των οδών Ν.Τρυπιά και Φωκών και από τις δύο πλευρές σε 125,00
€/τ.μ. (Κατηγορία 1).
2. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από το Ηρώο Νέας Χαλκηδόνας μέχρι την οδό Ν.
Τρυπιά και Ειρήνης και από τις δύο πλευρές σε 110,00 €/τ.μ.(Κατηγορία 2).
3. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα και για το τμήμα από Ν. Τρυπιά και Φωκών μέχρι την
οδό Τρωάδος και από τις δύο, πλευρές σε 110,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 2).
4. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ (από γέφυρα Χαλκίδος έως αρχή Μαραθώνος), ΟΔΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
(από Ηρώον έως Λ. Αχαρνών) και από τις δύο πλευρές σε 50,00 € /τ.μ. (Κατηγορία 3)
5. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα και για το τμήμα από Τρωάδος μέχρι το τέλος του
άλσους (έναντι κέντρου ΦΑΡΟΣ) και από τις δύο πλευρές σε 50,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 3).
6. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ άνοδος προς Κηφισιά δεξιά (από Ελ. Βενιζέλου έως τέλος του
άλσους) σε 50,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 3).
Εισηγείται επίσης τα κατωτέρω:
1. Θέσεις για κινητές καντίνες να διατεθούν μόνο στα εξής σημεία και στην τιμή των 600,00
€ εκάστη, ανεξαρτήτως ζώνης:
α) Σ. Σταματιάδη, μπροστά από Millennium Bank, μια (1) θέση.
β) Αφών Γεωργιάδη, μια (1) θέση.
γ) Δεκελείας, στροφή τρόλλεϋ για Πίνδου, δύο (2) θέσεις.
δ) Δεκελείας και Τρωάδος, μια (1) θέση.
ε) Δεκελείας 7 μπροστά από OPEL, μια (1) θέση.
στ) Δεκελείας και Αγ. Αναργύρων, μπροστά από Ηρώο, τρεις (3) θέσεις.
2. Να εξαιρούνται της καταβολής τελών για παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων τα κόμματα,
σωματεία (και υπό σύσταση) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προτίμηση επί των θέσεων
μπορούν να έχουν οι ενδιαφερόμενοι εφόσον αιτηθούν αυτές μέχρι την 29η

Φεβρουαρίου 2012. Από 1ης Μαρτίου θα δίνονται θέσεις ανάλογα με τα κενά που θα
υπάρχουν. Κάθε κόμμα ή σωματείο να δικαιούται μια (1) θέση και μέχρι 8 τ.μ.
3. Να οριστεί το τέλος για τους πωλητές βιβλίων στο μισό των ισχυουσών τιμών ανά
κατηγορία και ζώνη και μέχρι 8 τ.μ. για κάθε αιτούντα.
4. Να δοθεί δικαίωμα προτεραιότητας στους Καταστηματάρχες που έχουν απευθείας
πρόσοψη επί της Λεωφόρου Δεκελείας ή στον πεζόδρομο αυτής κατά περίπτωση, κατόπιν
αιτήσεώς τους και εφόσον αυτή κατατεθεί στο αρμόδιο τμήμα του δήμου μέχρι την 20η
Φεβρουαρίου 2012. Στους εν λόγω καταστηματάρχες θα παραχωρούνται δωρεάν 4
τ.μ., προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη είσοδος των πελατών τους κατά το
χρονικό διάστημα που θα παραμένουν αυτά ανοιχτά κατά το χρονικό διάστημα του
εορταστικού διημέρου. Για τα επιπλέον μέτρα που πιθανόν θα αιτηθούν, μέχρι την ως
άνω ημερομηνία, θα πρέπει να καταβάλλουν ταυτόχρονα και το αναλογούν τέλος κατά
περίπτωση. Κάθε καταστηματάρχης θα δικαιούται να αιτηθεί μέχρι 8 τ.μ. στο σύνολο
έμπροσθεν της επιχείρησής του (4 τ.μ. δωρεάν και 4 τ.μ. με το αναλογούν τέλος), σε
καμιά περίπτωση δε περισσότερα μέτρα από το μήκος της προσόψεως της επιχείρησης
όταν αυτή είναι μικρότερη των 8 τ.μ.
5. Στις κάθετους στην Λεωφόρο Δεκελείας οδούς, να μη τοποθετηθούν πάγκοι
μικροπωλητών και να παραμείνουν ανοιχτοί καθ’ όλη τη διάρκεια του
πανηγυριού, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση των πεζών κατοίκων
της περιοχής και η διέλευση οχημάτων σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.
Εγκρίνει επίσης να γίνει περιφρούρηση των εκδηλώσεων, ώστε σε καμία περίπτωση αυτές να μην
διαρκέσουν περισσότερο του προβλεπόμενου διημέρου
και να μην γίνεται δεκτή καμία
προκαταβολή χρημάτων για μίσθωση θέσεων προ των εκδηλώσεων
Εγκρίνει τέλος τον ορισμό επιτροπής, τα μέλη της οποίας θα προτείνει η Οικονομική Επιτροπή με
νεότερη απόφασή της, για την διοργάνωση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του εορταστικού
διημέρου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 1η Μαΐου 2013 είναι Μεγάλη Τετάρτη και ο εορτασμός πρέπει να
μεταφερθεί με αποτέλεσμα να συμπήσει με άλλες θρησκευτικές εορταστικές εκδηλώσεις (Θωμά –
Ζωοδόχου Πηγής κ.λ.π. σε όμορους Δήμους για το 2013 προτείνουμε τα τέλη να διαμορφωθούν
ως ακολούθως :
1. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από την συμβολή των οδών Ν. Τρυπιά και Ειρήνης μέχρι
την συμβολή των οδών Ν.Τρυπιά και Ατταλείας και από τις δύο πλευρές σε 90,00 €/τ.μ.
(Κατηγορία 1).
2. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από το Ηρώο Νέας Χαλκηδόνας μέχρι την οδό Ν. Τρυπιά
και Ειρήνης και από τις δύο πλευρές σε 80,00 €/τ.μ.(Κατηγορία 2).
3. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από Αταλείας μέχρι την οδό Τρωάδος και από τις δύο,
πλευρές σε 80,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 2).
4. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ (από γέφυρα Χαλκίδος έως αρχή Μαραθώνος), ΟΔΟΣ ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (από Ηρώον έως Λ. Αχαρνών) και από τις δύο πλευρές σε 60,00 € /τ.μ.
(Κατηγορία 3)
5. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα και για το τμήμα από Τρωάδος μέχρι το τέλος του άλσους
(έναντι κέντρου ΦΑΡΟΣ) και από τις δύο πλευρές σε 60,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 3).
6. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ άνοδος προς Κηφισιά δεξιά (από Ελ. Βενιζέλου έως τέλος
του άλσους) σε 40,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 3).
Προτείνουμε επίσης τα κατωτέρω:
1. Θέσεις για κινητές καντίνες να διατεθούν μόνο στα εξής σημεία και στην τιμή των 600,00 €
εκάστη, ανεξαρτήτως ζώνης:
α) Σ. Σταματιάδη, μπροστά από Millennium Bank, μια (1) θέση.

2.
3.
4.

5.

β) Αφών Γεωργιάδη, μια (1) θέση.
γ) Δεκελείας, στροφή τρόλλεϋ για Πίνδου, δύο (2) θέσεις.
δ) Δεκελείας και Τρωάδος, μια (1) θέση.
ε) Δεκελείας 7 μπροστά από OPEL, μια (1) θέση.
στ) Δεκελείας και Αγ. Αναργύρων, μπροστά από Ηρώο, τρεις (3) θέσεις.
Να εξαιρούνται της καταβολής τελών για παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων τα κόμματα,
σωματεία (και υπό σύσταση) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Κάθε κόμμα ή σωματείο να
δικαιούται μια (1) θέση και μέχρι 4 τ.μ.
Να οριστεί το τέλος για τους πωλητές βιβλίων στο μισό των ισχυουσών τιμών ανά κατηγορία
και ζώνη και μέχρι 8 τ.μ. για κάθε αιτούντα.
Να δοθεί δικαίωμα προτεραιότητας στους Καταστηματάρχες που έχουν απευθείας πρόσοψη
επί της Λεωφόρου Δεκελείας ή στον πεζόδρομο αυτής κατά περίπτωση, κατόπιν αιτήσεώς τους
και εφόσον αυτή κατατεθεί στο αρμόδιο τμήμα του δήμου μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2013.
Στους εν λόγω καταστηματάρχες θα παραχωρούνται δωρεάν 2 τ.μ., προκειμένου να
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη είσοδος των πελατών τους κατά το χρονικό διάστημα που θα
παραμένουν αυτά ανοιχτά κατά το χρονικό διάστημα του εορταστικού διημέρου. Για τα
επιπλέον μέτρα που πιθανόν θα αιτηθούν, μέχρι την ως άνω ημερομηνία, θα πρέπει να
καταβάλλουν ταυτόχρονα και το αναλογούν τέλος κατά περίπτωση. Κάθε καταστηματάρχης θα
δικαιούται να αιτηθεί μέχρι 8 τ.μ. στο σύνολο έμπροσθεν της επιχείρησής του (2 τ.μ. δωρεάν
και 6 τ.μ. με το αναλογούν τέλος), σε καμιά περίπτωση δε περισσότερα μέτρα από το μήκος
της προσόψεως της επιχείρησης όταν αυτή είναι μικρότερη των 8 τ.μ.
Στις κάθετους στην Λεωφόρο Δεκελείας οδούς, να μη τοποθετηθούν πάγκοι μικροπωλητών
και να παραμείνουν ανοιχτοί καθ’ όλη τη διάρκεια του πανηγυριού, έτσι ώστε να
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση των πεζών κατοίκων της περιοχής και η διέλευση
οχημάτων σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

Επίσης κρίνουμε σκόπιμο να οριστεί επιτροπή, τα μέλη της οποίας να προτείνει η Οικονομική
Επιτροπή με νεότερη απόφασή της, για την διοργάνωση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του
εορταστικού διημέρου.
Καλείστε λοιπόν αφού λάβετε υπόψη τα ανωτέρω, όπως αποφασίσετε σχετικά και εισαγάγετε το
θέμα προς έγκριση στο Δ.Σ.

Ο Αντιδήμαρχος
Χαράλαμπος Μπόβος

