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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 33/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Διαμόρφωση εισήγησης προς το Δημ.
Συμβούλιο για την τροποποίηση της αριθ.
214/14 απόφασης αυτού περί
αναπροσαρμογής τελών χρήσεως
πεζοδρομίων για τον εορτασμό της
Πρωτομαγιάς έτους 2015».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 16 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 2516/3/12-2-2015
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
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άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά
Ευτυχία 5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 6) Λάλος-Αναγνώστου
Μιχαήλ και 7) Αντωνόπουλος Δημήτριος μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 2) Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν
προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου εκ των
ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν.
3852/10, το  αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Σιώρης
Νικόλαος, ο οποίος προσήλθε στο 9ο θέμα της Η.Δ..

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 2588/12-2-2015 εισήγηση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας & Τοπικής Οικ.
Ανάπτυξης επί του θέματος :

Κύριε Πρόεδρε,

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 214/14 ΑΔΣ που αφορά στον : «Καθορισμό
τελών χρήσεων πεζοδρομίων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 2015».

Κύριε Πρόεδρε,

Με την αριθ. 214/2014 απόφαση του δημοτικού μας Συμβουλίου εγκρίθηκε
η υπ’  αρ. 180/2014 απόφαση Οικ. Επιτροπής για την αναπροσαρμογή των
τελών χρήσεων πεζοδρομίων κατά την Πρωτομαγιά έτους 2015 ως εξής:

1. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από την συμβολή των οδών Ν. Τρυπιά
και Ειρήνης μέχρι την συμβολή των οδών Σάρδεων και Προύσσης και από
τις δύο πλευρές σε 120,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 1).
2. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από την συμβολή των οδών Σάρδεων και
Προύσης μέχρι την συμβολή των οδών Ελλησπόντου και Βοσπόρου και από
τις δύο πλευρές σε 60,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 1).
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3. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από την συμβολή των οδών
Ελλησπόντου και Βοσπόρου μέχρι την συμβολή των οδών Τυάνων και
Ατταλείας και από τις δύο πλευρές σε 120,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 1).
4. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από το Ηρώο Νέας Χαλκηδόνας μέχρι
την οδό Ν. Τρυπιά και Ειρήνης και από τις δύο πλευρές σε 100,00
€/τ.μ.(Κατηγορία 2).
5. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από Αταλείας μέχρι την οδό Τρωάδος
και από τις δύο, πλευρές σε 100,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 2).
6. 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)
7. 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).
8. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ άνοδος προς Κηφισιά δεξιά (από Ελ.
Βενιζέλου έως τέλος του άλσους) σε 50,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 3).

Αποφάσισε 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.
Ζ) Πλ. Πατριάρχου τρεις (3) θέσεις οκτακόσια ευρώ (800,00€) έκαστη.
2. Να εξαιρούνται της καταβολής τελών για παραχώρηση κοινοχρήστων
χώρων τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Κάθε σωματείο μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα να δικαιούται μια (1) θέση και μέχρι 4 τ.μ..
Τα κόμματα να δικαιούνται μια (1) θέση και μέχρι 4 τ.μ..
3. 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 2015. 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.
4. 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.
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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 τα ανωτέρω προτείνουμε τα τέλη για το 2015 να
διαμορφωθούν ως ακολούθως :

1. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από την συμβολή των οδών Ν. Τρυπιά
και Ειρήνης μέχρι την συμβολή των οδών Σάρδεων και Προύσσης και από
τις δύο πλευρές σε 160,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 1).
2. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από την συμβολή των οδών Σάρδεων και
Προύσης μέχρι την συμβολή των οδών Ελλησπόντου και Βοσπόρου και από
τις δύο πλευρές σε 80,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 1).
3. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από την συμβολή των οδών
Ελλησπόντου και Βοσπόρου μέχρι την συμβολή των οδών Τυάνων και
Ατταλείας και από τις δύο πλευρές σε 160,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 1).
4. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από το Ηρώο Νέας Χαλκηδόνας μέχρι
την οδό Ν. Τρυπιά και Ειρήνης και από τις δύο πλευρές σε 130,00
€/τ.μ.(Κατηγορία 2).
5. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από Αταλείας μέχρι την οδό Τρωάδος
και από τις δύο, πλευρές σε 130,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 2).
6. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ (από γέφυρα Χαλκίδος έως αρχή Μαραθώνος), ΟΔΟΣ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (από Ηρώον έως Λ. Αχαρνών) και από τις δύο πλευρές σε
80,00 € /τ.μ. (Κατηγορία 3)
7. 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 80,00
€/τ.μ. (Κατηγορία 3).
8. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ άνοδος προς Κηφισιά δεξιά (από Ελ.
Βενιζέλου έως τέλος του άλσους) σε 70,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 3).

Προτείνουμε επίσης τα κατωτέρω:

1. Θέσεις για κινητές καντίνες να διατεθούν μόνο στα εξής σημεία και στην
τιμή των 800,00 € 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.
Ζ) Πλ. Πατριάρχου τρεις (3) θέσεις χίλια ευρώ (1.000,00€) έκαστη.

2. Να εξαιρούνται της καταβολής τελών για παραχώρηση κοινοχρήστων
χώρων τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και τα πολιτικά
κόμματα. Κάθε σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή πολιτικό
κόμμα 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.

3. Nα οριστούν οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων οι οποίες θα δικαιούνται
έκπτωση 50% στο αντίστοιχο τέλος χρήσης και οι ζώνες στις οποίες θα
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δύνανται να τοποθετήσουν πάγκους καθώς και τα επιπλέον δικαιολογητικά
που θα υποχρεούνται να προσκομίζουν.

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 1η Απριλίου 2015. 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 τριημέρου. 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.  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 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.

6. Η διάρκεια του εορτασμού της Πρωτομαγιάς θα είναι τριήμερη, ήτοι 1,2 & 3
Μαΐου 2015.

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 τριημέρου,
καθώς και κανονιστική απόφαση που θα ορίζει κάθε άλλο απαραίτητο όρο για
την απρόσκοπτη διεξαγωγή του εορτασμού.

Καλείστε λοιπόν αφού λάβετε υπόψη τα ανωτέρω, όπως αποφασίσετε
σχετικά και εισαγάγετε το θέμα προς έγκριση στο Δ.Σ.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 3/2015 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 κατά πλειοψηφία

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της αριθ. 214/2014
απόφασης αυτού περί αναπροσαρμογής των τελών χρήσεως πεζοδρομίων
για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς έτους 2015, ώστε αυτά να
επαναδιαμορφωθούν ως ακολούθως :
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1. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από την συμβολή των οδών Ν. Τρυπιά
και Ειρήνης μέχρι την συμβολή των οδών Σάρδεων και Προύσσης και από
τις δύο πλευρές σε 160,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 1).
2. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από την συμβολή των οδών Σάρδεων και
Προύσης μέχρι την συμβολή των οδών Ελλησπόντου και Βοσπόρου και από
τις δύο πλευρές σε 80,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 1).
3. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από την συμβολή των οδών
Ελλησπόντου και Βοσπόρου μέχρι την συμβολή των οδών Τυάνων και
Ατταλείας και από τις δύο πλευρές σε 160,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 1).
4. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από το Ηρώο Νέας Χαλκηδόνας μέχρι
την οδό Ν. Τρυπιά και Ειρήνης και από τις δύο πλευρές σε 130,00
€/τ.μ.(Κατηγορία 2).
5. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από Αταλείας μέχρι την οδό Τρωάδος
και από τις δύο, πλευρές σε 130,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 2).
6. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ (από γέφυρα Χαλκίδος έως αρχή Μαραθώνος), ΟΔΟΣ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (από Ηρώον έως Λ. Αχαρνών) και από τις δύο πλευρές σε
80,00 € /τ.μ. (Κατηγορία 3)
7. 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 80,00
€/τ.μ. (Κατηγορία 3).
8. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ άνοδος προς Κηφισιά δεξιά (από Ελ.
Βενιζέλου έως τέλος του άλσους) σε 70,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 3).

Εισηγείται επίσης τα κατωτέρω:

1. Θέσεις για κινητές καντίνες να διατεθούν μόνο στα εξής σημεία και στην
τιμή των 800,00 € 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.
Ζ) Πλ. Πατριάρχου τρεις (3) θέσεις χίλια ευρώ (1.000,00 €) έκαστη.

2) Να εξαιρούνται της καταβολής τελών για παραχώρηση κοινοχρήστων
χώρων τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και τα
πολιτικά κόμματα. Κάθε σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή
πολιτικό κόμμα 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.

3) Nα οριστούν οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων οι οποίες θα
δικαιούνται έκπτωση 50% στο αντίστοιχο τέλος χρήσης και οι ζώνες
στις οποίες θα δύνανται να τοποθετήσουν πάγκους καθώς και τα
επιπλέον δικαιολογητικά που θα υποχρεούνται να προσκομίζουν.

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
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κατατεθεί στο αρμόδιο τμήμα του δήμου μέχρι την 1η Απριλίου 2015.
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 τριημέρου. 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.  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 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.

6) Η διάρκεια του εορτασμού της Πρωτομαγιάς να είναι τριήμερη, ήτοι 1,2
& 3 Μαΐου 2015.

Εισηγείται επίσης να οριστεί επιτροπή, τα μέλη της οποίας πρότεινε η
Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 32/2015 απόφασή της, για την διοργάνωση
των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του εορταστικού τριημέρου, καθώς και
κανονιστική απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
που θα ορίζει κάθε άλλο απαραίτητο όρο για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του
εορτασμού.

 Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 214/2014 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου.

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφησε) ο κ. Α.Κόντος, ο
οποίος απείχε από την ψηφοφορία, επιφυλασσόμενος να τοποθετηθεί
επί του θέματος στην προσεχή Συνεδρίαση του Δ.Σ..

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 33/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
6. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου

ΑΔΑ: 6ΜΚΜΩΗΓ-929


		2015-02-16T12:52:38+0200
	Athens




