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ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρµογή τελών χρήσεως πεζοδροµίων για τον εορτασµό της 
Πρωτοµαγιάς έτους 2012»  
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας 
(Νικ. Τρυπιά 45), σήµερα στις 28.11.2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., 
ύστερα από την αριθµ. Πρωτ. 12986/24-11-2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. 
Πρόσκλησης 22/2011) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε 
κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων 
των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
(«Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 238/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 13825/8.12.2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 213-2049029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 28.11.2011 
Συνεδρίασης Νο. 23/2011 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 31 παρόντες 
και 2 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                    Νικολόπουλος Φώτης             
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                             Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Παπανίκα Αικατερίνη                                                                                             
Μπόβος Χαράλαµπος                      
Κότσιρας Παύλος                                                         
Παϊδας Αδαµάντιος                       
Χωρινός Ζαχαρίας                                                        
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                
 Παπαλουκά Ευτυχία             
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
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∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
   
    
 
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσες τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

 

 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή Συνεδρίαση. 

 

• Η κα ∆.Ε.Γκούµα αποχώρησε, λόγω ασθενείας, από τη Συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου  θέµατος της Η.∆.. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

19ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  
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19ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 19ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το αριθ. πρωτ. 13025/24-11-2011 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Οικονοµικής Επιτροπής, µε το οποίο διαβιβάστηκε, µεταξύ άλλων, και η αριθ. 
129/2011 απόφαση αυτής, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. 129/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε τίτλο  
 
«∆ιαµόρφωση εισήγησης προς το ∆ηµ. Συµβούλιο για την αναπροσαρµογή τελών 
χρήσεως πεζοδροµίων για τον εορτασµό της Πρωτοµαγιάς έτους 2012» : 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 22 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2011, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 12780/20/18-11-2011 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 Β΄. 
 
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) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 5) Νικολόπουλος 
Φώτιος 6) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά Ευτυχία, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Κόντος Σταύρος                             2) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των ανωτέρω 
προσήλθε, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, το αναπληρωµατικό µέλος 
της µειοψηφίας κ.Τοµπούλογλου Ιωάννης. 
 
Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 
πριν από την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆.. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και 
εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
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Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 12636/15-11-2011 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών επί του θέµατος : 
 
 
Με την αριθ. 38/2011 απόφαση του δηµοτικού µας Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
αναπροσαρµογή των τελών χρήσεων πεζοδροµίων κατά την Πρωτοµαγιά έτους 2011 
ως εξής: 
  
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ 

(α) Στη ΛΕΩΦ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ από τη συµβολή των οδών Ελευθερίου 
Βενιζέλου της Ν.Χαλκηδόνας µέχρι και την συµβολή των οδών Ν.Τρυπιά 
και Φωκών της Ν.Φιλαδέλφειας και από τις δύο πλευρές της Λεωφ. ∆εκελείας , 
τιµή 150 € ανά τ.µ. 

(β) Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ . Εντός του Πεζόδροµου της Λεωφ. ∆εκελείας και από 

οδό Ειρήνης (Ζαχαροπλαστείο Β. Κανάκη ) έως την οδό Φωκών και , από 

την µια πλευρά αυτού µε πλάτη τα παρτέρια της Λεωφ. ∆εκελείας , τιµή 90 € 

ανά τ.µ. 

(γ) Στην Πλατεία Πατριάρχου και στις  οδούς πέριξ της Πλατείας 
Πατριάρχου που συγκλίνουν προς αυτήν και ειδικότερα στις οδούς Αγ. Τριάδος , 
Βρυούλων , Εθνικής Αντιστάσεως , Προύσης και Φαναρίου , όπως και στον 
Πεζόδροµο Σάρδεων και από τις δύο πλευρές αυτών , τιµή 150 € ανά τ.µ. 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ – Λεωφόρος ∆εκελείας  

(α) Ν.ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ  . Στη Λεωφ. ∆εκελείας από την οδό Χαλκίδος έως την 

οδό Ελευθερίου Βενιζέλου της Ν.Χαλκηδόνας και από τις δύο πλευρές της 

Λεωφ.∆εκελείας , τιµή 130 € ανά τ.µ. 

(β) Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ  

{1} Στη Λεωφόρο Πίνδου και από τις δύο πλευρές αυτής , τιµή 90 € ανά τ.µ 

{2} Στη Λεωφόρο ∆εκελείας από τη συµβολή αυτής µε τις οδούς 

Ν.Τρυπιά και Φωκών µέχρι και τις οδούς Αδάνων  (ΠΠΙΕ∆) και Αφών 

Γεωργιάδη και από τις δύο πλευρές αυτής , τιµή 120 € ανά µ2. 

{3} Στην οδό Φωκών από Λ.∆εκελείας προς ΑΕΚ έως και την οδό 

Πατριάρχου Κωνσταντίνου και από τις δύο πλευρές αυτής , τιµή 80 € ανά τ.µ. 

και  

{4} Στην οδό Ν.Τρυπιά – Φωκών από τη Λ.∆εκελείας προς Σχολεία και από 

τη µια πλευρά αυτών  (Ν.Τρυπιά ) , τιµή 90 € ανά τ.µ 

(γ) Ν.ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ. Στον Πεζόδροµο ∆εκελείας  από την οδό Μαραθώνος 

έως την οδό Ειρήνης (Ζαχαροπλαστείο Β.Κανάκη ) και από την µια πλευρά 

αυτού προς παρτέρια Λ. ∆εκελείας  , τιµή 90 € ανά τ.µ 
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(δ) Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ. Στη Λεωφόρο ∆εκελείας από τις οδούς Αδάνων 

(ΠΠΙΕ∆) και Αφών Γεωργιάδη έως την οδό Τρωάδος (µέχρι την είσοδο 

προς Κένταυρο Άλσους ) και από τις δύο πλευρές αυτής τιµή 110 € ανά τ.µ 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’. ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ Ο∆ΟΙ 

(α) Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ . Στον Πεζόδροµο Άλσους , από την οδό Αδάνων ( 

ΠΠΙΕ∆ ) έως και την οδό Παπάγου ( είσοδος προς Κένταυρο Άλσους ) και 

από τις δύο πλευρές αυτού , τιµή 90 € ανά τ.µ. 

(β) Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ .Στον Πεζόδροµο Άλσους από την οδό Τρωάδος έως και 

τη στάση ΦΑΡΟΣ και από τις δύο πλευρές αυτού , τιµή 60€ ανά τ.µ. 

(γ) Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ . Στον Πεζόδροµο εισόδου από Λεωφόρο ∆εκελείας 

προς Κένταυρο Άλσους και από τις δύο πλευρές αυτού , τιµή 90 € ανά τ.µ. 

(δ) Ν.ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑ .Στην οδό Αγίων Αναργύρων από Ηρώον Ν.Χαλκηδόνας 

έως τη Λ.Αχαρνών και από τις δύο πλευρές αυτής , τιµή 70 € ανά τ.µ 

 

Με την ίδια απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκαν επίσης τα κατωτέρω : 

• Θέσεις για κινητές καντίνες να διατεθούν µόνο στα εξής σηµεία και στην τιµή των 

600, 00 € εκάστη , ανεξαρτήτως ζώνης : 

α) Σ.Σταµατιάδη , µπροστά από Millenium Bank, µία (1) θέση 

β) Αφών Γεωργιάδη , µία (1) θέση 

γ) ∆εκελείας , στροφή τρόλλεϋ για Πίνδου , δύο (2) θέσεις  

δ) ∆εκελείας και Τρωάδος , µία (1) θέση  

ε)∆εκελείας 7 µπροστά  από OPEL , µία (1) θέση  

στ) ∆εκελείας 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.  

• Προτίµηση επί των θέσεων µπορούν να έχουν οι ενδιαφερόµενοι εφόσον 

αιτηθούν αυτές µέχρι την 31η Μαρτίου 2011. Από 1ης Απριλίου θα δίνονται 

θέσεις ανάλογα µε τα κενά που θα υπάρχουν . Κάθε κόµµα ή σωµατείο να 

δικαιούται µία (1) θέση και µέχρι 8 τ.µ. 

• Να οριστεί το τέλος για τους πωλητές βιβλίων στο µισό των ισχυουσών τιµών 

ανά κατηγορία και ζώνη και µέχρι 8τ.µ για κάθε αιτούντα 
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• Να δοθεί δικαίωµα προτεραιότητας στους Καταστηµατάρχες που έχουν απευθείας 

πρόσοψη επί της Λεωφόρου ∆εκελείας ή στον Πεζόδροµο αυτής κατά περίπτωση 

, κατόπιν αιτήσεως τους και εφόσον αυτή κατατεθεί στο αρµόδιο τµήµα του 

∆ήµου µέχρι την 18η Μαρτίου 2011. 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 

ανοικτά κατά το χρονικό διάστηµα του εορταστικού διηµέρου. Για τα επιπλέον 

µέτρα που πιθανόν θα αιτηθούν, µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία θα π΄ρεπει να 

καταβάλουν ταυτόχρονα και το αναλογούν τέλος κατά περίπτωση .Κάθε 

καταστηµατάρχης θα δικαιούται να αιτηθεί µέχρι 10 τ.µ στο σύνολο έµπροσθεν 

της επιχείρησής του (4 τ.µ για ελεύθερη πρόσβαση και 6 τ.µ  µε το αναλογούν 

τέλος) σε καµία περίπτωση δε περισσότερα µέτρα από το µήκος της προσόψεως 

της επιχείρησης όταν αυτή είναι µικρότερη των 10 τ.µ. 

• Στις καθέτους στη 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. 

 
Με την ως άνω απόφαση του ∆.Σ. τα τέλη εξοµοιώθηκαν µε τα ανώτερα που ίσχυαν 
στους πρώην δήµους Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας, ήτοι εξοµοιώθηκαν µε 
αυτά που ίσχυαν στον πρώην δήµο Νέας Χαλκηδόνας, άρα στην ουσία αυξήθηκαν 
κατά πολύ, αφού οι κοινόχρηστοι χώροι που εκµισθώνουµε στη Νέα Φιλαδέλφεια 
είναι τριπλάσιοι αυτών της Νέας Χαλκηδόνας. 
Λαµβανοµένης υπόψη και της γενικότερης οικονοµικής κρίσης, το εν λόγω γεγονός 
λειτούργησε περισσότερο αποτρεπτικά και εν τέλει αναποτελεσµατικά και 
ανατρεπτικά ως προς την προπώληση των υπό παραχώρηση θέσεων.  
Η 1η Μαΐου 2012 είναι ηµέρα Τρίτη και ως εκ τούτου οι εορταστικές εκδηλώσεις 
θα ξεκινήσουν από το απόγευµα της ∆ευτέρας 30 Απριλίου 2011 και θα διαρκέσουν 
ένα διήµερο. Αντίθετα οι περσινές εκδηλώσεις διήρκεσαν τρεις ηµέρες. (Παρασκευή 
29/4 έως Κυριακή 1η Μάη 2011). 
 
Συνυπολογιζοµένων όλων των προαναφερόµενων και δεδοµένης της δυσµενούς 
οικονοµικής συγκυρίας, προτείνουµε να µειώσουµε κατά περίπτωση τα ισχύοντα 
τέλη, έτσι αυτά 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 Φωκών και από τις δύο 
πλευρές σε 140,00 €/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 125,00 €/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 125,00 €/τ.µ. 
(Κατηγορία 2). 
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4. ΛΕΩΦ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ (από γέφυρα Χαλκίδος έως αρχή Μαραθώνος), Ο∆ΟΣ ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (από Ηρώον έως Λ. Αχαρνών) και από τις δύο πλευρές σε 60,00 € 
/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 60,00 €/τ.µ. 
(Κατηγορία 3). 

6. ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ Λ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ άνοδος προς Κηφισιά δεξιά (από Ελ. Βενιζέλου έως 
τέλος του άλσους) σε 60,00 €/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. 

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 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. 

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. 
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Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών 
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 
αριθ. 20/2011 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 2012 και δεδοµένης της 
δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας, την µείωση αυτών κατά περίπτωση, έτσι ώστε 
αυτά 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 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) 

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 
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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. 

 
Εισηγείται επίσης να γίνει περιφρούρηση των εκδηλώσεων, ώστε σε καµία περίπτωση 
αυτές να µην διαρκέσουν περισσότερο του προβλεποµένου διηµέρου (30/4-
1/5/2012) και να µην γίνεται δεκτή καµία προκαταβολή χρηµάτων για µίσθωση 
θέσεων από ένα (1)  µήνα προ των εκδηλώσεων και µετά, τυχόν δε καταβληθείσες 
προκαταβολές να εξοφλούνται υποχρεωτικά εντός της ανωτέρω καταληκτικής 
προθεσµίας.  
 
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  129/2011 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. Επίσης παρέστη ο ∆/ντής Οικονοµικών Υπηρεσιών 
κ. Ι.Λαρδής που έδωσε διευκρινίσεις επί των τεθέντων ερωτηµάτων. 
 
Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου αναφέρθηκε στην απόφαση της Οικ. Επιτροπής. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
κ.κ.Β.Βαλασσάς και Σ.Πολίτης, οι οποίοι ζήτησαν µείωση των σχετικών τελών 
σε ποσοστό 15%. 

 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση,  τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 3 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
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• Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Β.∆ 24-9/20-10-1958, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(28  ΥΠΕΡ, 2 ΚΑΤΑ )  
 
 
Εγκρίνει την αναπροσαρµογή των τελών χρήσεως πεζοδροµίων και λοιπών 

κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου για το έτος 2012 µε µείωση αυτών κατά 

περίπτωση σε σχέση µε τους ισχύοντες κατά το τρέχον έτος (2011), σύµφωνα και µε 

την αριθ. 129/2011 απόφαση Οικ. Επιτροπής. έτσι ώστε αυτοί να καθορισθούν 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) 

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. 
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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 προβλεποµένου διηµέρου (30/4-
1/5/2012) και να µην γίνεται δεκτή καµία προκαταβολή χρηµάτων για µίσθωση 
θέσεων από ένα (1)  µήνα προ των εκδηλώσεων και µετά, τυχόν δε καταβληθείσες 
προκαταβολές να εξοφλούνται υποχρεωτικά εντός της ανωτέρω καταληκτικής 
προθεσµίας.  
 
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. 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   238/2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Μπόβος Χαράλαµπος 
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Παπανίκα Αικατερίνη 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Βαλασσάς Βεργής 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο ∆ηµοτικών Προσόδων 
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