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 ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 23/3/2020
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 5/2020 ηνπ Γ.Π.
ηνπ
Γήκνπ
Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην
παξαθάησ ζέκα:


ΘΔΚΑ: «Θαζνξηζκόο α) ηειώλ ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο
Πξσηνκαγηάο έηνπο 2020, β) ησλ θαηεγνξηώλ ησλ εππαζώλ νκάδσλ θαη
ησλ ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ώζηε λα
δηθαηνύληαη έθπησζε ζηα αλσηέξσ ηέιε θαη γ) ησλ εκεξνκεληώλ
δηεμαγσγήο-δηάξθεηαο ηνπ ενξηαζκνύ ηεο Πξσηνκαγηάο 2020, βάζεη ηεο
αξηζ. 47/2020 απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο»
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζηα πιαίζηα θαη ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ηνλ
θνξσλντφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η.
Α΄/11-3-2020) ζήκεξα ζηηο 23.3.2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα
απφ ηελ αξηζ. πξση. 7016/19-3-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο
4/2020) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ. Ιχζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν
ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ.
3852/2010 («Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο») ζε αξρηθά δηά πεξηθνξάο Ππλεδξίαζε πνπ
ηξνπνπνηήζεθε ιφγσ κε επίηεπμεο ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην Λφκν ζπκκεηνρήο ησλ
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2/3 ησλ κειψλ ηνπ Πψκαηνο θαη κε ην απφ 20/3/2020 ειεθηξνληθφ κήλπκα
κεηεηξάπε ζε ηειεδηάζθεςε κε ηα ελλέα (9) απφ ηα αξρηθψο εηζαρζέληα 16 ζέκαηα
ηεο Ζ.Γ..
O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξφεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ
ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ1 Γηνηθεηηθνχ,
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ 32 παξφληεο
θαη 1 απνχζα, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο σηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Υξήζηνο

Αιεθξαγθή νθία
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Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Παπαινπθά Δπηπρία
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
εξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνύιαο Αιέμαλδξνο
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο

Πεκεηψλεηαη φηη απφ ηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ απνύζα ε Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θ. Παλαγηώηα Αγνξαζηνύ, ελψ ήηαλ παξώλ ν Ξξφεδξνο
ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο :

 Νη θ.θ. Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα θαη Η.Εαραξηάδεο απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε
κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
Απνπζίεο :
Ζ Γεκνηηθή Πχκβνπινο θ. Π. Αιεθξαγθή απνπζίαδε δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξψζεη
ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π..
Ν θ. Ξξφεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην 7ν
ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.
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Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε o Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.

7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ππφςε ηνπ Πψκαηνο ην 7ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο
Ππλεδξίαζεο θαη κε βάζε ην αξηζ. πξση. 5806/5-3-2020 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ αξηζ. 47/2020 απφθαζε απηήο, αλέθεξε πξνο ην
Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:
Θχξηε Γήκαξρε,
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη,
ΘΔΚΑ : ΓΗΑΒΗΒΑΠΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΝΗΘ. ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ
Παο δηαβηβάδνπκε ηελ αξηζ. 47/2020 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
ιεθζείζα θαηά ηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε ηεο 4εο/3/2020, πνπ αθνξά :
«Γηακφξθσζε εηζήγεζεο πξνο ην Γεκ. Ππκβνχιην γηα ηνλ θαζνξηζκφ α) εκεξνκεληψλ
δηεμαγσγήο ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Ξξσηνκαγηάο 2020, β) ησλ ηειψλ ρξήζεο
πεδνδξνκίνπ γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Ξξσηνκαγηάο 2020 θαη γ) ησλ θαηεγνξηψλ ησλ
εππαζψλ νκάδσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
ψζηε λα δηθαηνχληαη έθπησζε ζηα αλσηέξσ ηέιε».
θαη παξαθαινχκε γηα ηε ιήςε αληίζηνηρεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/10
(«Θαιιηθξάηεο») θαη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 4623/19.
ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 9/2020 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 47/2020
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Γηακφξθσζε εηζήγεζεο πξνο ην Γ.Π. γηα ηνλ
θαζνξηζκφ α) ησλ ηειψλ ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ
γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Ξξσηνκαγηάο έηνπο 2020, β)
ησλ θαηεγνξηψλ ησλ εππαζψλ νκάδσλ θαη ησλ
ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίζνπλ ψζηε λα δηθαηνχληαη έθπησζε ζηα
αλσηέξσ ηέιε θαη γ) ησλ εκεξνκεληψλ
δηεμαγσγήο-δηάξθεηαο
ηνπ
ενξηαζκνχ
ηεο
Ξξσηνκαγηάο 2020».
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Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 4 ηνπ κήλα Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9 π.κ.
ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 5380/9/28-2-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ
Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε
κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Ράθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3)
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο 5) Γξεηδειηάο Ξαληειήο
6) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 7) Πεξεηάθεο Ληθφιανο, κέιε.
ΑΠΟΛΣΔ
1) Ξαπαθψζηα Αλζή θαη 2) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη
λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηεο Ν.Δ. Αληί
ηεο πξψηεο παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Λ.
3852/10, φπσο ηζρχεη, ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο
Γεκάξρνπ «Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Σαιθεδφλα Ξνιηηψλ Ξνιηηεία» θ. Γξακκέλνο
Πππξίδσλ.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 5073/26-2-2020 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Νηθνλνκηθψλ
πεξεζηψλ/Ρκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο επί ηνπ ζέκαηνο :
ΘΔΚΑ: Θαζνξηζκφο α) εκεξνκεληψλ δηεμαγσγήο ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Ξξσηνκαγηάο
2020, β) ησλ ηειψλ ρξήζεο πεδνδξνκίνπ γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Ξξσηνκαγηάο 2020
θαη γ) ησλ θαηεγνξηψλ ησλ εππαζψλ νκάδσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ψζηε λα δηθαηνχληαη έθπησζε ζηα αλσηέξσ ηέιε.
Θχξηε Ξξφεδξε,
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 1080/80 θαη ηνπ άξζξνπ 72
ηνπ Λ. 3852/10 θαζώο θαη ην άξζξν 8 ηεο ππ αξηζ. 62/2018 θαλνληζηηθήο
απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
A) Γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ηειψλ ρξήζεο πεδνδξνκίνπ γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο
Ξξσηνκαγηάο 2020 πξνηείλνπκε ηα εμήο.:
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1. ΙΔΩΦ. ΓΔΘΔΙΔΗΑΠ γηα ην ηκήκα απφ ηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Λ. Σξππηά θαη
κύξλεο κέρξη ηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αθώλ Γεσξγηάδε θαη Αηηαιείαο(Γ.Δ.
Λ.Φηιαδέιθεηαο) θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ζε 130,00 €/η.κ. (Θαηεγνξία 1). Γηα ηηο
εππαζείο νκάδεο : 80,00 €/η.κ.
2. ΙΔΩΦ. ΓΔΘΔΙΔΗΑΠ γηα ην ηκήκα απφ ηελ αξρή ηεο Γεθειείαο ζηε Λέα Σαιθεδφλα
κέρξη ηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Λ. Σξππηά θαη Δηξήλεο(Γ.Δ. Λ. Σαιθεδφλαο)θαη απφ ηηο
δχν πιεπξέο ζε 110,00€/η.κ.(Θαηεγνξία 2). Γηα ηηο εππαζείο νκάδεο : 65,00
€/η.κ.
3. ΙΔΩΦ. ΓΔΘΔΙΔΗΑΠ γηα ην ηκήκα απφ Αηηαιείαο κέρξη ηελ νδφ Σξσάδνο (Γ.Δ.
Λ.Φηιαδέιθεηαο)θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ζε 110,00 €/η.κ. (Θαηεγνξία 2). Γηα ηηο
εππαζείο νκάδεο : 65,00 €/η.κ.
4. ΙΔΩΦ. ΓΔΘΔΙΔΗΑΠ γηα ην ηκήκα απφ Σξσάδνο κέρξη ηξαηεγνύ Παπάγνπ (Γ.Δ.
Λ.Φηιαδέιθεηαο) θαη απφ ηηο δχν, πιεπξέο ζε 75,00 €/η.κ. (Θαηεγνξία 3). Γηα ηηο
εππαζείο νκάδεο : 45,00 €/η.κ.
5.ΞΔΕΝΓΟΝΚΝΠ Ι. ΓΔΘΔΙΔΗΑΠ άλνδνο πξνο Κεηακόξθσζε δεμηά (από ηελ
νδό κύξλεο έσο νδό Σξσάδνο είζνδνο Άιζνπο έλαληη Α.Β. Βαζηιόπνπινο
(Γ.Δ.Λ. Φηιαδέιθεηαο) ζε 60,00€/η.κ. (Θαηεγνξία 4). Γηα ηηο εππαζείο νκάδεο :
35,00 €/η.κ.
6. Ρα Ρέιε γηα ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο επί ηεο Ξιαηείαο Δι. Βεληδέινπ (πξψελ Ξι.
Ξαηξηάξρνπ) Λέα Φηιαδέιθεηα, γηα επηπιένλ ρψξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη εγθξίλεη ε
Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ ε ρξήζε ησλ νπνίσλ ζα επηηξαπεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ενξηαζκνχ, λα θαζνξηζζνχλ ζε 50,00 €/η.κ.
Β)Πξνηείλνπκε επίζεο ηα θαησηέξσ:
1.Λα δηαηεζνχλ ζέζεηο γηα θηλεηέο θαληίλεο θαη θνξεηέο ςεζηαξηέο έςεζεο κφλν ζηα
εμήο ζεκεία, αλεμαξηήησο δψλεο:
.
α) Ξιαηεία Ξαηξηάξρνπ δχν (2) ζέζεηο ελληαθφζηα επξψ (900,00€) έθαζηε.
β) Ι. Γεθειείαο, ζηξνθή ηξφιετ γηα Ξίλδνπ (1) ζέζε επηαθφζηα πελήληα επξψ
(750,00€)
γ) Ππκβνιή ησλ νδψλ Ι. Γεθειείαο θαη Δθέζζνπ (1) ζέζε επηαθφζηα πελήληα επξψ
(750,00€)
δ) Ππκβνιή ησλ νδψλ Ι. Γεθειείαο θαη Ρξσάδνο (1) ζέζε επηαθφζηα πελήληα επξψ
(750,00€)
2. Λα εμαηξνχληαη ηεο θαηαβνιήο ηειψλ γηα παξαρψξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηα
ζσκαηεία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαζψο θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα. Θάζε
ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ή πνιηηηθό θόκκα λα δηθαηνύηαη
κηα (1) ζέζε θαη κέρξη 4 η.κ.
3. Λα νξηζηεί ηέινο γηα ηνπο πσιεηέο βηβιίσλ θαζψο θαη γηα ηνπο αδεηνχρνπο έξγσλ
ηέρλεο, θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ, εηδψλ ιατθήο ηέρλεο θ.ι.π. ζην κηζό
ησλ ηζρπνπζώλ ηηκώλ αλά θαηεγνξία θαη δψλε θαη κέρξη 8 η.κ. γηα θάζε αηηνχληα.
4. Λα νξηζηεί ηέινο γηα φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο Θ.Δ.Α ζην κηζό ησλ ηζρπνπζώλ
ηηκώλ αλά θαηεγνξία θαη δψλε θαη κέρξη 4η.κ. γηα θάζε αηηνχληα
5.Oη Δπαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ απεπζείαο πξόζνςε επί ηεο Ιεσθφξνπ Γεθειείαο
κπνξνχλ λα αηηεζνχλ κία (1) ζέζε έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπο επί ηεο
Γεθειείαο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ειεχζεξε πξφζβαζε ζην θαηαλαισηηθφ
θνηλφ θαη λα κελ δπζρεξαίλεηαη ν αλεθνδηαζκφο ηνπο. θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
ζα παξακέλνπλ απηά αλνηρηά θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο Ξξσηνκαγηάο 2020. Ρα ηέζζεξα
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(4) πξψηα κέηξα ηεο ζέζεο ζα δίλνληαη δσξεάλ. Δάλ ε ζέζε είλαη κεγαιχηεξε ησλ
ηεζζάξσλ κέηξσλ ηα επφκελα ηέζζεξα ζα δίλνληαη κε κεησκέλε ηηκή θαηά 25% αλά
ηηκή δψλεο. Δάλ ε ζέζε πνπ ζα αηηεζνχλ είλαη κεγαιχηεξε ησλ (νθηψ) 8ηκ κέηξσλ
γηα ηα ππφινηπα κέηξα ζα θαηαβάιιεηαη νιφθιεξν ην ηέινο ηεο αληίζηνηρεο δψλεο.
Πεκεηψλεηαη φηη νη επαγγεικαηίεο δελ ζα κπνξνχλ λα αηηεζνχλ ζέζε ε νπνία
ππεξβαίλεη ην κήθνο ηεο πξφζνςεο ηεο επηρείξεζήο ηνπο.
6. Πηηο θάζεηνπο ζηελ Ιεσθφξν Γεθειείαο νδνχο, λα κελ ηνπνζεηεζνύλ πάγθνη
κηθξνπσιεηώλ θαη λα παξακείλνπλ αλνηρηνί θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ
παλεγπξηνύ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε κεηαθίλεζε ησλ πεδψλ
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη ε δηέιεπζε νρεκάησλ ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο.
7. Ρελ ρνξήγεζε κίαο ζέζεο ησλ ηεζζάξσλ (4) κέηξσλ δσξεάλ γηα ηελ
εκπνξνπαλήγπξε ηεο Ξξσηνκαγηάο 2020 ζε 25 επαγγεικαηίεο κε έδξα ηε Λ.
Φηιαδέιθεηα – Λ. Σαιθεδφλα πνπ ηα θαηαζηήκαηά ηνπο δελ έρνπλ απεπζείαο
πξφζνςε επί ηεο νδνχ Γεθειείαο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε πεξηπηέξνπ κε ηα πξντφληα
ηνπο. Γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ ελ ιφγσ αδεηψλ ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο,
βάζεη πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Πηα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα
δελ πεξηιακβάλνληαη απηά ηεο καδηθήο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο θαζψο θαη απηά ηεο
παξνρήο ππεξεζηψλ.
Γ) Γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ θαηεγνξηψλ εππαζψλ νκάδσλ πνπ ζα έρνπλ
δηθαίσκα έθπησζεο ζηα ηέιε ηεο Ξξσηνκαγηάο έηνπο 2020 θαζψο ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νη
ελδηαθεξφκελνη πξνηείλνπκε ηα εμήο:
α)Άηνκα κε ζπλνιηθφ δεισζέλ εηζφδεκα (ππφρξενο & ζχδπγνο) θάησ ησλ 5.000 € επηπιένλ δηθ/θά: ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθφ
β)Άηνκα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ θαη ζπλνιηθφ δεισζέλ εηζφδεκα
(ππφρξενο & ζχδπγνο ) θάησ ησλ 10.000 € - επηπιένλ δηθ/θά: ηειεπηαίν
εθθαζαξηζηηθφ &πηζη/θφ αλαπεξίαο απφ ΘΔ.Ξ.Α.
γ) Ξνιχηεθλνη κε ζπλνιηθφ δεισζέλ εηζφδεκα (ππφρξενο & ζχδπγνο) θάησ ησλ
10.000 € -επί πιένλ δηθ/θά: πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο &
ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθφ
δ)Ρξίηεθλνη κε εηήζην εηζφδεκα θάησ ησλ 10.000 €-επί πιένλ δηθ/θά: πξφζθαην
πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο & ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθφ ε)Αξρεγνί
κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ κε εηήζην εηζφδεκα θάησ ησλ 10.000 € - επί πιένλ
δηθ/θά: πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο & ηειεπηαίν
εθθαζαξηζηηθφ
Πηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο εππαζψλ νκάδσλ ζα ρνξεγεζνχλ κέρξη θαη 250 άδεηεο
(θάζε άηνκν ζα δηθαηνχηαη κία άδεηα) θαη κέρξη 4η.κ. αλά άδεηα. Ππγθεθξηκέλα ζα
ρνξεγεζνχλ
ζηελ Α΄ Εψλε εβδνκήληα πέληε άδεηεο (75), ζηε Β΄ δψλε εθαηφ (100) άδεηεο θαη ζηε
Γ΄ δψλε εβδνκήληα πέληε (75) άδεηεο.
Γ) Ο ενξηαζκόο ηεο Πξσηνκαγηάο έηνπο 2020 πξνηείλεηαη λα είλαη
ηξηήκεξνο θαη ζπγθεθξηκέλα λα δηεμαρζεί από ηελ Πέκπηε 30/04/2020 θαη
ώξα 7π.κ. έσο θαη ην άββαην 02/05/2020 θαη ώξα 12κ.κ.
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Νηηδήπνηε άιιν δελ πξνβιέπεηαη κε ηα αλσηέξσ ξπζκίδεηαη κε ην Θαλνληζηηθφ
Ξιαίζην ενξηαζκνχ ηεο Ξξσηνκαγηάο (ΑΓΠ 62/2018), φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη κε
ηηο εθάζηνηε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.
Θαιείζηε ινηπφλ αθνχ ιάβεηε ππφςε ηα αλσηέξσ φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά θαη
εηζαγάγεηε ην ζέκα πξνο έγθξηζε ζην Γ.Π.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 9/2020 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ππλεδξίαζεο ην κέινο
ηεο Ν.Δ. θ. Αξ. Βαζηιφπνπινο πξφηεηλε λα ζπκπιεξσζεί ε παξ. Β2 ηεο εηζήγεζεο
ψζηε λα εμαηξνχληαη ηεο θαηαβνιήο ηειψλ γηα παξαρψξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη
ηα αζιεηηθά εξαζηηερληθά ζσκαηεία θαη νη ηνπηθνί ζχιινγνη θαη θνξείο πνπ είλαη
αλαγλσξηζκέλα θαη ζα πξνζθνκίζνπλ ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, πξφηαζε
πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ θ. Γήκαξρν.
Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζαλ φηη ηάζζνληαη:

1) Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Αξ.Βαζηιφπνπινο, κφλν σο πξνο ηελ παξ. Α΄ ηεο
εηζήγεζεο πνπ αθνξά ηνπο ζπληειεζηέο ησλ ελ ζέκαηη ηειψλ.
2) Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Ξ.Γξεηδειηάο πνπ ζεσξεί πςεινχο ηνπο πξνηεηλφκελνπο
ζπληειεζηέο ησλ ηειψλ θαη δηάηξεηε ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο έθπησζεο ζε
θαηεγνξίεο εππαζψλ νκάδσλ.
3) Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Θ.Ρνκπνχινγινπ πνπ ζεσξεί φηη ε ζρεηηθή αξηζ. 62/2018
θαλνληζηηθή απφθαζε Γ.Π. αληηβαίλεη ζην Λφκν, δεδνκέλνπ φηη θαη αληίζηνηρε
απφθαζε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαηέπεζε θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο, θαη
φηη δελ δηεπθξηλίδεηαη ν ηξφπνο δηάζεζεο ησλ ζέζεσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο,
επηθπιαζζφκελνο λα ηνπνζεηεζεί αλαιπηηθά επί ηνπ ζέκαηνο ζην Γ.Π..
4) To κέινο ηεο Ν.Δ θ. Λ. Πεξεηάθεο, δηαθσλψληαο κε ηε ζπλνιηθή ινγηθή ηνπ
ζέκαηνο, ιφγσ ηεο πάγηαο ζέζεο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ππέξ ηεο
απνζχλδεζεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο απφ ηνλ ενξηαζκφ ηεο εξγαηηθήο
Ξξσηνκαγηάο.
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, σο ζπκπιεξψζεθε
σο πξνο ηελ παξ. Β2, ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
72 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην άξζξν 3 ηνπ Λ.
4623/19, απηέο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 1080/80, ην άξζξν 8 ηεο αξηζ. 62/2018
θαλνληζηηθήο απφθαζεο Γ.Π. θαη φια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε
ηεο
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
[4 ΤΠΔΡ-4 ΘΑΣΑ]
(σο πξνο ην ζθέινο ησλ ζπληειεζηώλ ησλ ηειώλ)
[5 ΤΠΔΡ-3 ΘΑΣΑ]
(σο πξνο ηα ππόινηπα ζθέιε ηεο εηζήγεζεο)
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Α. Δηζεγείηαη [κε ηελ ςήθν ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Ν.Δ. ιφγσ ηεο επειζνχζεο
ηζνςεθίαο λα επηθξαηεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 1 εδαθ. 3 ηνπ
Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην άξζξν 77 ηνπ Λ.
4555/18 («Θιεηζζέλεο Η)] πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηειψλ
ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Ξξσηνκαγηάο έηνπο 2020, πξνηείλνληαο
απηά λα θαζνξηζζνχλ σο αθνινχζσο:
1. ΙΔΩΦ. ΓΔΘΔΙΔΗΑΠ γηα ην ηκήκα απφ ηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Λ. Σξππηά θαη
κύξλεο κέρξη ηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αθώλ Γεσξγηάδε θαη Αηηαιείαο (Γ.Δ.
Λ.Φηιαδέιθεηαο) θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ζε 130,00 €/η.κ. (Θαηεγνξία 1). Γηα ηηο
εππαζείο νκάδεο : 80,00 €/η.κ.
2. ΙΔΩΦ. ΓΔΘΔΙΔΗΑΠ γηα ην ηκήκα απφ ηελ αξρή ηεο Γεθειείαο ζηε Λέα Σαιθεδφλα
κέρξη ηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Λ. Σξππηά θαη Δηξήλεο (Γ.Δ. Λ. Σαιθεδφλαο) θαη απφ
ηηο δχν πιεπξέο ζε 110,00€/η.κ.(Θαηεγνξία 2). Γηα ηηο εππαζείο νκάδεο :
65,00 €/η.κ.
3. ΙΔΩΦ. ΓΔΘΔΙΔΗΑΠ γηα ην ηκήκα απφ Αηηαιείαο κέρξη ηελ νδφ Σξσάδνο (Γ.Δ.
Λ.Φηιαδέιθεηαο) θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ζε 110,00 €/η.κ. (Θαηεγνξία 2). Γηα ηηο
εππαζείο νκάδεο : 65,00 €/η.κ.
4. ΙΔΩΦ. ΓΔΘΔΙΔΗΑΠ γηα ην ηκήκα απφ Σξσάδνο κέρξη ηξαηεγνύ Παπάγνπ (Γ.Δ.
Λ.Φηιαδέιθεηαο) θαη απφ ηηο δχν, πιεπξέο ζε 75,00 €/η.κ. (Θαηεγνξία 3). Γηα ηηο
εππαζείο νκάδεο : 45,00 €/η.κ.
5.ΞΔΕΝΓΟΝΚΝΠ Ι. ΓΔΘΔΙΔΗΑΠ άλνδνο πξνο Κεηακόξθσζε δεμηά (από ηελ
νδό κύξλεο έσο νδό Σξσάδνο είζνδνο Άιζνπο έλαληη Α.Β. Βαζηιόπνπινο
(Γ.Δ.Λ. Φηιαδέιθεηαο) ζε 60,00€/η.κ. (Θαηεγνξία 4). Γηα ηηο εππαζείο νκάδεο :
35,00 €/η.κ.
6. Ρα Ρέιε γηα ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο επί ηεο Ξιαηείαο Δι. Βεληδέινπ (πξψελ Ξι.
Ξαηξηάξρνπ) Λέα Φηιαδέιθεηα, γηα επηπιένλ ρψξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη εγθξίλεη ε
Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ ε ρξήζε ησλ νπνίσλ ζα επηηξαπεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ενξηαζκνχ, λα θαζνξηζζνχλ ζε 50,00 €/η.κ.
Β. Δηζεγείηαη επίζεο ηα θαησηέξσ:
1.Λα δηαηεζνχλ ζέζεηο γηα θηλεηέο θαληίλεο θαη θνξεηέο ςεζηαξηέο έςεζεο κφλν ζηα
εμήο ζεκεία, αλεμαξηήησο δψλεο:
α) Ξιαηεία Ξαηξηάξρνπ δχν (2) ζέζεηο ελληαθφζηα επξψ (900,00€) έθαζηε.
β) Ι. Γεθειείαο, ζηξνθή ηξφιετ γηα Ξίλδνπ (1) ζέζε επηαθφζηα πελήληα επξψ
(750,00€)
γ) Ππκβνιή ησλ νδψλ Ι. Γεθειείαο θαη Δθέζζνπ (1) ζέζε επηαθφζηα πελήληα επξψ
(750,00€)
δ) Ππκβνιή ησλ νδψλ Ι. Γεθειείαο θαη Ρξσάδνο (1) ζέζε επηαθφζηα πελήληα επξψ
(750,00€)
2. Λα εμαηξνχληαη ηεο θαηαβνιήο ηειψλ γηα παξαρψξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηα
ζσκαηεία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ηα πνιηηηθά θφκκαηα, ηα αζιεηηθά
εξαζηηερληθά ζσκαηεία θαη νη ηνπηθνί ζχιινγνη θαη θνξείο πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα
θαη πξνζθνκίζνπλ ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. Θάζε ζσκαηείν κε
θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα ή πνιηηηθό θόκκα, ή αζιεηηθό εξαζηηερληθό
ζσκαηείν ή ηνπηθόο ζύιινγνο/θνξέαο πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα θαη ζα
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πξνζθνκίζνπλ ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λα δηθαηνύηαη κηα (1) ζέζε θαη
κέρξη 4 η.κ.
3. Λα νξηζηεί ηέινο γηα ηνπο πσιεηέο βηβιίσλ θαζψο θαη γηα ηνπο αδεηνχρνπο έξγσλ
ηέρλεο, θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ, εηδψλ ιατθήο ηέρλεο θ.ι.π. ζην κηζό
ησλ ηζρπνπζώλ ηηκώλ αλά θαηεγνξία θαη δψλε θαη κέρξη 8 η.κ. γηα θάζε αηηνχληα.
4. Λα νξηζηεί ηέινο γηα φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο Θ.Δ.Α ζην κηζό ησλ ηζρπνπζώλ
ηηκώλ αλά θαηεγνξία θαη δψλε θαη κέρξη 4η.κ. γηα θάζε αηηνχληα
5.Oη Δπαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ απεπζείαο πξόζνςε επί ηεο Ιεσθφξνπ Γεθειείαο
κπνξνχλ λα αηηεζνχλ κία (1) ζέζε έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπο επί ηεο
Γεθειείαο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ειεχζεξε πξφζβαζε ζην θαηαλαισηηθφ
θνηλφ θαη λα κελ δπζρεξαίλεηαη ν αλεθνδηαζκφο ηνπο. θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
ζα παξακέλνπλ απηά αλνηρηά θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο Ξξσηνκαγηάο 2020. Ρα ηέζζεξα
(4) πξψηα κέηξα ηεο ζέζεο ζα δίλνληαη δσξεάλ. Δάλ ε ζέζε είλαη κεγαιχηεξε ησλ
ηεζζάξσλ κέηξσλ ηα επφκελα ηέζζεξα ζα δίλνληαη κε κεησκέλε ηηκή θαηά 25% αλά
ηηκή δψλεο. Δάλ ε ζέζε πνπ ζα αηηεζνχλ είλαη κεγαιχηεξε ησλ (νθηψ) 8ηκ κέηξσλ
γηα ηα ππφινηπα κέηξα ζα θαηαβάιιεηαη νιφθιεξν ην ηέινο ηεο αληίζηνηρεο δψλεο.
Πεκεηψλεηαη φηη νη επαγγεικαηίεο δελ ζα κπνξνχλ λα αηηεζνχλ ζέζε ε νπνία
ππεξβαίλεη ην κήθνο ηεο πξφζνςεο ηεο επηρείξεζήο ηνπο.
6. Πηηο θάζεηνπο ζηελ Ιεσθφξν Γεθειείαο νδνχο, λα κελ ηνπνζεηεζνύλ πάγθνη
κηθξνπσιεηώλ θαη λα παξακείλνπλ αλνηρηνί θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ
παλεγπξηνύ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε κεηαθίλεζε ησλ πεδψλ
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη ε δηέιεπζε νρεκάησλ ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο.
7. Ρελ ρνξήγεζε κίαο ζέζεο ησλ ηεζζάξσλ (4) κέηξσλ δσξεάλ γηα ηελ
εκπνξνπαλήγπξε ηεο Ξξσηνκαγηάο 2020 ζε 25 επαγγεικαηίεο κε έδξα ηε Λ.
Φηιαδέιθεηα – Λ. Σαιθεδφλα πνπ ηα θαηαζηήκαηά ηνπο δελ έρνπλ απεπζείαο
πξφζνςε επί ηεο νδνχ Γεθειείαο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε πεξηπηέξνπ κε ηα πξντφληα
ηνπο. Γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ ελ ιφγσ αδεηψλ ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο,
βάζεη πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Πηα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα
δελ πεξηιακβάλνληαη απηά ηεο καδηθήο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο θαζψο θαη απηά ηεο
παξνρήο ππεξεζηψλ.

Γ) Γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ θαηεγνξηψλ εππαζψλ νκάδσλ πνπ ζα έρνπλ δηθαίσκα
έθπησζεο ζηα ηέιε ηεο Ξξσηνκαγηάο έηνπο 2020 θαζψο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νη ελδηαθεξφκελνη
εηζεγείηαη ηα εμήο:
α)Άηνκα κε ζπλνιηθφ δεισζέλ εηζφδεκα (ππφρξενο & ζχδπγνο) θάησ ησλ 5.000 € επηπιένλ δηθ/θά: ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθφ
β)Άηνκα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ θαη ζπλνιηθφ δεισζέλ εηζφδεκα
(ππφρξενο & ζχδπγνο ) θάησ ησλ 10.000 € - επηπιένλ δηθ/θά: ηειεπηαίν
εθθαζαξηζηηθφ &πηζη/θφ αλαπεξίαο απφ ΘΔ.Ξ.Α.
γ) Ξνιχηεθλνη κε ζπλνιηθφ δεισζέλ εηζφδεκα (ππφρξενο & ζχδπγνο) θάησ ησλ
10.000 € -επί πιένλ δηθ/θά: πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο &
ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθφ

10

ΑΔΑ: 618Π46ΜΩ0Ι-Μ71

δ)Ρξίηεθλνη κε εηήζην εηζφδεκα θάησ ησλ 10.000 €-επί πιένλ δηθ/θά:
πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο & ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθφ
κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ κε εηήζην εηζφδεκα θάησ ησλ 10.000 € δηθ/θά: πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο &
εθθαζαξηζηηθφ

πξφζθαην
ε)Αξρεγνί
επί πιένλ
ηειεπηαίν

Πηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο εππαζψλ νκάδσλ ζα ρνξεγεζνχλ κέρξη θαη 250 άδεηεο
(θάζε άηνκν ζα δηθαηνχηαη κία άδεηα) θαη κέρξη 4 η.κ. αλά άδεηα. Ππγθεθξηκέλα ζα
ρνξεγεζνχλ ζηελ Α΄ Εψλε εβδνκήληα πέληε άδεηεο (75), ζηε Β΄ δψλε εθαηφ (100)
άδεηεο θαη ζηε Γ΄ δψλε εβδνκήληα πέληε (75) άδεηεο.
Γ) Ο ενξηαζκόο ηεο Πξσηνκαγηάο έηνπο 2020 πξνηείλεηαη λα είλαη
ηξηήκεξνο θαη ζπγθεθξηκέλα λα δηεμαρζεί από ηελ Πέκπηε 30/04/2020 θαη
ώξα 7 π.κ. έσο θαη ην άββαην 02/05/2020 θαη ώξα 12 κ.κ.

Νηηδήπνηε άιιν δελ πξνβιέπεηαη κε ηα αλσηέξσ ξπζκίδεηαη κε ην Θαλνληζηηθφ
Ξιαίζην ενξηαζκνχ ηεο Ξξσηνκαγηάο (αξ. 62/2018 απφθαζε Γ.Π.), φπσο απηφ
δηακνξθψλεηαη κε ηηο εθάζηνηε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 47/2020
Θαιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηψλ θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.


Ν Γήκαξρνο θ. Η.Βνχξνο πξφηεηλε ηελ καηαίσζε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ θεηηλνχ
ενξηαζκνχ ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ, ηελ δηαηήξεζε ηνπ ζρεηηθνχ
εγγεγξακκέλνπ πνζνχ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη
ηελ ελ ζπλερεία δηεθδίθεζε ησλ δηαθπγφλησλ εζφδσλ απφ ηελ Ξνιηηεία.



Απφ πιεπξάο ησλ Γεκ. Ππκβνχισλ θ.θ. Ξ.Γξεηδειηά θαη Αξ.Βαζηιφπνπινπ
πξνηάζεθε λα κελ ζπδεηεζεί ην ζέκα, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ Δ.Ζ.Γ. ιεθζείζα
θαηά ηελ απηή Ππλεδξίαζε αξηζ. 24/2020 απφθαζε Γ.Π. είρε απνθαζηζζεί,
κεηαμχ άιισλ, θαη ε καηαίσζε, σο πγεηνλνκηθά επηβεβιεκέλεο, εθέηνο φισλ
ησλ Δθδειψζεσλ ηεο Ξξσηνκαγηάο θαη ζηηο δχν πφιεηο γηα ηελ πξνζηαζία,
ηφζν ησλ πνιηηψλ απφ ηελ δηαζπνξά ηνπ ‘’ θνξσλντνχ ‘’, φζν θαη ησλ
κηθξνπσιεηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπ Γήκνπ, δεδνκέλνπ φηη ε απνθπγή ησλ
πάζεο θχζεσο ζπλαζξνίζεσλ ζ’ απηή ηελ θξίζηκε ρξνληθή πεξίνδν είλαη
πγεηνλνκηθά επηβεβιεκέλε.

Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ηηο δχν ππνβιεζείζεο
πξνηάζεηο, σο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ, ζε ηαπηφρξνλε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ
Πψκαηνο .


πέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Γεκάξρνπ πεξί καηαίσζεο ηεο δηεμαγσγήο ηνπ

θεηηλνχ ενξηαζκνχ ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ ηάρζεθαλ νη Γεκ.
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Πχκβνπινη θ.θ. Γεσξγακιήο Ιχζζαλδξνο, Ράθαο Ζιίαο, Γξακκέλνο Πππξίδσλ,
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο, Ξαπαθψζηα Αλζή, Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο, Κπεξδέζεο
Πππξίδσλ, Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο, Θαξαβίαο Γεψξγηνο, Θνπηζάθεο Κηραήι,
Θνπεινχζνο Σξήζηνο, Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο θαη Γνχιαο Αιέμαλδξνο
(ζχλνιν 13).


πέξ ηεο κε ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ Δ.Ζ.Γ. ιεθζείζα

θαηά ηελ απηή Ππλεδξίαζε αξηζ. 24/2020 απφθαζε Γ.Π. είρε απνθαζηζζεί,
κεηαμχ άιισλ, θαη ε καηαίσζε, σο πγεηνλνκηθά επηβεβιεκέλεο, εθέηνο φισλ
ησλ Δθδειψζεσλ ηεο θεηηλήο Ξξσηνκαγηάο ηάρζεθαλ νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ.
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, Ξαπαινπθά
Δπηπρία, Αλαληάδεο Ληθφιανο,
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο, Ληάηζεο
Θσλζηαληίλνο, Θαιακπφθεο Ησάλλεο,
Δκκαλνπήι Γαλάε, Γξεηδειηάο Ξαληειήο, Γξεηδειηάο Σξήζηνο, Αλαγλψζηνπ
Γεψξγηνο,
Ιαδαξίδεο
Ξέηξνο,
Ιέθθαο
Αζαλάζηνο,
ΡνκπνχινγινπΙεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο, Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο, Αζαλαζφπνπινο
Ξαλαγηψηεο θαη Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο (ζχλνιν 16).

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηηο δχν ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο, φπσο
αλσηέξσ πεξηγξάθνληαη, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :


Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο») θαη απηέο
ηνπ άξζξνπ 93 παξ. 3 ηνπ Λ. 3463/06 (Γ.Θψδηθαο



Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ.3 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Λ.1080/80



Ρελ αξηζ. 62/2018 θαλνληζηηθή απφθαζε Γεκ. Ππκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο
ιεηηνπξγίαο θαη Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ηεο
Ξξσηνκαγηάο ζην Γήκν



Ρελ αξηζ. 24/2020 απφθαζε Γεκ. Ππκβνπιίνπ.

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
(16 ΤΠΔΡ ΚΖ ΤΕΖΣΖΖ ΘΔΚΑΣΟ- 13 ΤΠΔΡ ΠΡΟΣΑΖ ΓΖΚΑΡΥΟΤ)
Ρελ κε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ θαζνξηζκνχ α) ησλ ηειψλ ρξήζεσο
πεδνδξνκίσλ γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Ξξσηνκαγηάο έηνπο 2020, β) ησλ θαηεγνξηψλ ησλ
εππαζψλ νκάδσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
ψζηε λα δηθαηνχληαη έθπησζε ζηα αλσηέξσ ηέιε θαη γ) ησλ εκεξνκεληψλ
δηεμαγσγήο-δηάξθεηαο ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Ξξσηνκαγηάο 2020, βάζεη ηεο αξηζ.
47/2020 απφθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ Δ.Ζ.Γ.
ιεθζείζα θαηά ηελ απηή Ππλεδξίαζε αξηζ. 24/2020 απφθαζε Γ.Π. είρε απνθαζηζζεί,
κεηαμχ άιισλ, θαη ε καηαίσζε, σο πγεηνλνκηθά επηβεβιεκέλεο, εθέηνο φισλ ησλ
Δθδειψζεσλ ηεο Ξξσηνκαγηάο θαη ζηηο δχν πφιεηο γηα ηελ πξνζηαζία, ηφζν ησλ
πνιηηψλ απφ ηελ δηαζπνξά ηνπ ‘’ θνξσλντνχ ‘’, φζν θαη ησλ κηθξνπσιεηψλ θαη ησλ
επηζθεπηψλ ηνπ Γήκνπ, θξίλνληαο φηη ε απνθπγή ησλ πάζεο θχζεσο ζπλαζξνίζεσλ
ζ’ απηή ηελ θξίζηκε ρξνληθή πεξίνδν είλαη πγεηνλνκηθά επηβεβιεκέλε.
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 31/2020.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ

ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Σξήζηνο
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο
Ξαπαινπθά Δπηπρία
Αλαληάδεο Ληθφιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνχιαο Αιέμαλδξνο
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία
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ΑΔΑ: 618Π46ΜΩ0Ι-Μ71

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ Νηθ. Δπηηξνπήο
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γξαθείν Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ
Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ρκήκα Ρακείνπ
Απηνηειέο Ρκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο &Γεκ. Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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