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     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 
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                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049028-029 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 132/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«∆ιαµόρφωση εισήγησης προς το ∆.Σ. για την 
αναπροσαρµογή τελών χρήσεως πεζοδροµίων 
για τον εορτασµό της Πρωτοµαγιάς έτους 
2013». 

 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 10 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 
2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 
13973/22/6-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 5)  
Καβακοπούλου Αγανίκη, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή       2) Παπαλουκά Ευτυχία        
3) Κόντος Σταύρος      και 4) Βαλασσάς Βεργής 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα 
εξής:  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 13439/13-11-2012 εισήγηση του Τµήµατος 
∆ηµοτικών Προσόδων επί του θέµατος : 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός τελών χρήσεων πεζοδροµίων για τον εορτασµό της 
Πρωτοµαγιάς 2013. 
 
Κύριε 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. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 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. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 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. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 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. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ (από γέφυρα Χαλκίδος έως αρχή Μαραθώνος), 
Ο∆ΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (από Ηρώον έως Λ. Αχαρνών) και από τις 
δύο πλευρές σε 50,00 € /τ.µ. (Κατηγορία 3) 
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5. ΛΕΩΦ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 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. ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ Λ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 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) ∆εκελείας, στροφή τρόλλεϋ για Πίνδου, δύο (2) θέσεις. 
δ) ∆εκελείας και Τρωάδος, µια (1) θέση. 
ε) ∆εκελείας 7 µπροστά από OPEL, µια (1) θέση. 
στ) ∆εκελείας 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 ∆εκελείας 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 ∆εκελείας 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  
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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 συµπέσει µε άλλες 
θρησκευτικές εορταστικές εκδηλώσεις (Θωµά – Ζωοδόχου Πηγής κ.λ.π.) σε 
όµορους ∆ήµους  για το 2013 προτείνουµε τα τέλη να διαµορφωθούν ως 
ακολούθως : 
 
1. ΛΕΩΦ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 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 110,00 €/τ.µ. (Κατηγορία 1). 

2. ΛΕΩΦ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τµήµα από το Ηρώο Νέας Χαλκηδόνας µέχρι 
την οδό Ν. Τρυπιά και Ειρήνης και από τις δύο πλευρές σε 90,00 
€/τ.µ.(Κατηγορία 2). 

3. ΛΕΩΦ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τµήµα από Αταλείας µέχρι την οδό Τρωάδος 
και από τις δύο, πλευρές σε 90,00 €/τ.µ. (Κατηγορία 2). 

4. ΛΕΩΦ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ (από γέφυρα Χαλκίδος έως αρχή Μαραθώνος), 
Ο∆ΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (από Ηρώον έως Λ. Αχαρνών) και από τις δύο 
πλευρές σε 50,00 € /τ.µ. (Κατηγορία 3) 

5. ΛΕΩΦ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 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. ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ Λ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 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. 
β) Αφών Γεωργιάδη, µια (1) θέση. 
γ) ∆εκελείας, στροφή τρόλλεϋ για Πίνδου, δύο (2) θέσεις. 
δ) ∆εκελείας και Τρωάδος, µια (1) θέση. 
ε) ∆εκελείας 7 µπροστά από OPEL, µια (1) θέση. 
στ) ∆εκελείας και Αγ. Αναργύρων, µπροστά από Ηρώο, τρεις (3) θέσεις. 
Ζ.) Πλ. Πατριάρχου τρεις (3) θέσεις οκτακόσια ευρώ (800,00€) έκαστη.  

2. 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. 

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 ∆εκελείας 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 4 τ.µ., 
προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη είσοδος των πελατών τους 
κατά το χρονικό διάστηµα που θα παραµένουν αυτά ανοιχτά κατά το 
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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 µειωµένη 
τιµή κατά 25% ανά τιµή ζώνης), 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 ∆εκελείας 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 ∆.Σ. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 23/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τα στοιχεία 
που τέθηκαν υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 
3852/10, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα  

 
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αναπροσαρµογή των τελών 
χρήσεως πεζοδροµίων για τον εορτασµό της Πρωτοµαγιάς έτους 2013 και την 
διαµόρφωση αυτών ως ακολούθως: 
 

1. ΛΕΩΦ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 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 110,00 €/τ.µ. (Κατηγορία 1). 

2. ΛΕΩΦ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τµήµα από το Ηρώο Νέας Χαλκηδόνας 
µέχρι την οδό Ν. Τρυπιά και Ειρήνης και από τις δύο πλευρές σε 
90,00 €/τ.µ.(Κατηγορία 2). 

3. ΛΕΩΦ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τµήµα από Αταλείας µέχρι την οδό 
Τρωάδος και από τις δύο, πλευρές σε 90,00 €/τ.µ. (Κατηγορία 2). 

4. ΛΕΩΦ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ (από γέφυρα Χαλκίδος έως αρχή Μαραθώνος), 
Ο∆ΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (από Ηρώον έως Λ. Αχαρνών) και από τις 
δύο πλευρές σε 50,00 € /τ.µ. (Κατηγορία 3) 

5. ΛΕΩΦ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 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). 
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6. ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ Λ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ άνοδος προς Κηφισιά δεξιά (από Ελ. 
Βενιζέλου έως τέλος του άλσους) σε 40,00 €/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) ∆εκελείας, στροφή τρόλλεϋ για Πίνδου, δύο (2) θέσεις. 
δ) ∆εκελείας και Τρωάδος, µια (1) θέση. 
ε) ∆εκελείας 7 µπροστά από OPEL, µια (1) θέση. 
στ) ∆εκελείας και Αγ. Αναργύρων, µπροστά από Ηρώο, τρεις (3) θέσεις. 
ζ.) Πλ. Πατριάρχου τρεις (3) θέσεις οκτακόσια ευρώ (800,00€) έκαστη.  
 

2. 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. 
 

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 ∆εκελείας 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 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 µειωµένη τιµή κατά 25% ανά τιµή ζώνης), 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 ∆εκελείας 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. 

 
 
Εισηγείται 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. 
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Εισηγείται 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. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  132/2012 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                    
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 
2. Γραφείο ∆ηµάρχου 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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