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ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για
τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, βάσει της αριθ. 7/2015 απόφασης-
εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (επανεισαγωγή).

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις
18.3.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 4723/13-
3-2015 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 4/2015) του Προέδρου αυτού κ.
Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Αρ. Απόφασης: 64/2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: 5482/23-3-2015

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 18.3.2015 τακτικής
Συνεδρίασης Νο. 4/2015 του Δ.Σ. του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 30 παρόντες
και 3 απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ________

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                    Κανταρέλης  Δημήτριος
Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Παπανικολάου  Νικόλαος
Ανανιάδης  Νικόλαος
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Πάνος  Γεώργιος
Δούλος  Ορέστης
Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα Αλίκη
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Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Ανδρέου  Χριστίνα
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κόντος  Απόστολος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Κουτσάκης  Μιχαήλ
Αγαγιώτου  Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος
Γκούμα  Δανάη-Εύα

Σημειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος

Κατερίνης.

 Το 16ο θέμα της Η.Δ. συζητήθηκε μετά το 11ο θέμα αυτής, ενώ κατά τα λοιπά

τηρήθηκε η σειρά με την οποία ήταν εγγεγραμμένα τα θέματα στην Η.Δ..

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Η κ. Α.Γαλαζούλα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης

και πριν την ψηφοφορία επί του 11ου θέματος της Η.Δ.

 Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την

ψηφοφορία επί του 11ου θέματος της Η.Δ..

 Οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής, Β.Αγαγιώτου και Ν.Σιώρης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση

μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 16ου θέματος της Η.Δ..

Απουσίες :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης,

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.
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Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο 11ο

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.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.Δ.

11ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Α)

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 4411/10-3-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του Δήμου και την υπ΄αρ. 7/2015 διαβιβασθείσα Απόφαση αυτής,
ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 07/2015  απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010
την υπ΄ αριθμ. 07/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ληφθείσα
κατά τη Συνεδρίαση της 10/03/2015, και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής
τοπικής κανονιστικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης: 7/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

« Διαμόρφωση εισήγησης προς το Δ.Σ.
για την λήψη απόφασης κανονιστικού
πλαισίου για τον εορτασμό της
Πρωτομαγιάς »

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Αχαρνών 464
& Αγ. Αναργύρων, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
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Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, σήμερα την 10 του μηνός Μαρτίου 2015,
ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ μετά την υπ΄ αριθ. 4045/2/04-03-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Καλαμπόκη Ιωάννη, που επιδόθηκε
νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του      αρθ. 75 του Ν. 3852/2010, παρισταμένης ως
γραμματέα της τακτικής υπαλλήλου του Δήμου κας Μαραγκουδάκη Ειρήνης με
βαθμό Δ΄.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε ο κος Αντωναρόπουλος Χρήστος, αναπληρωματικό
μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, διότι το τακτικό μέλος κα Ανδρέου
Χριστίνα δήλωσε προφορικά, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, ότι δεν μπορεί
να παρευρίσκεται στη συνεδρίαση.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Καλαμπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος       1) Γεωργαμλής Λύσανδρος
2) Δούλος Ορέστης 2) Παπανικολάου Νικόλαος
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος                  3) Κανταρέλης Δημήτριος
4) Ρόκου Χαρίκλεια
5) Αντωναρόπουλος Χρήστος
6) Γαλαζούλα Αλίκη

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τις υπ΄ αριθμ. 2560/12-02-2015 και 2564/12-
02-2015 εισηγήσεις προς τον Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας
Φιλαδέλφειας και τον Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
αντίστοιχα, τις οποίες κοινοποίησε προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
υπέβαλε πρόταση καθορισμού των όρων διεξαγωγής, ελέγχου και εποπτείας της
διοργάνωσης της Πρωτομαγιάς έτους 2015 και καλεί να προβούμε σε διαμόρφωση
εισήγησης προς το Δ.Σ. για την λήψη απόφασης κανονιστικού πλαισίου για τον
εορτασμό της Πρωτομαγιάς.

Για ενημέρωσή το Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μας γνωρίζει τα κάτωθι:

Με την αριθ. 214/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
αναπροσαρμογή των τελών χρήσεως πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων
του δήμου μας για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς έτους 2015. Στην αυτή απόφαση
καθορίστηκε όπως οριστεί επιτροπή, τα μέλη της οποίας να προτείνει η Οικονομική
Επιτροπή με νεότερη απόφασή της, για την διοργάνωση των καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων του εορταστικού διημέρου.

Από 1.1.2015 σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 26 σε συνδυασμό με την
παρ.4 του άρθρου 39 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') ισχύουν τα
εξής :

"Για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία
θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και
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ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε
χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των αδειών αυτών δεν μπορεί
να υπερβαίνει για τις εμποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις
πέντε (5) συναπτές ημέρες, για τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και
ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο τις επτά (7) συναπτές ημέρες, για
τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές ημέρες και για τις χριστουγεννιάτικες
αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται και για τη διάρκεια ισχύος της εντός
των ορίων του προηγούμενου εδαφίου."

Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα
εξής:
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους
εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με
τις οποίες: ...Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: δ1. Για τη χρήση και
λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων,
παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων
αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων."

Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 στο δημοτικό
συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. ενώ κατά
την παρ.1γ του άρθρου 83 και την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το
συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην
επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους λειτουργίας εμποροπανηγύρεων,
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Διάρκεια άδειας

Οι άδειες που εκδίδονται για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο της παρ. 1 του άρθρου 26
του Ν.4264/14 έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της δραστηριότητας για την οποία
εκδόθηκαν. (παρ.4 άρθρο 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α')

Δικαιούχοι

Επιτρέπεται η συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και σε κατόχους άδειας επαγγελματία
πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό
(20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε
δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω
ποσοστό διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των αιτούντων από το περιφερειακό
ή το δημοτικό συμβούλιο κατά περίπτωση (παρ.6 άρθρο 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 233
του Ν. 4281/14)

Για τις άδειες συμμετοχής που χορηγούνται στις προαναφερόμενες υπαίθριες αγορές
(εμποροπανηγύρεις, κ.λ.π. Κυριακάτικες αγορές ), δεν επιτρέπεται αυτές να
χορηγούνται μόνο σε κατοίκους του Δήμου που λειτουργεί την υπαίθρια αγορά, εκτός
εάν ο εν λόγω περιορισμός συνδέεται με επιτακτικούς λόγους δημοσίου
συμφέροντος, ο οποίος θα αναγράφεται στη σχετική απόφασή του (π.χ. λόγοι
δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας των
καταναλωτών, η διατήρηση της εθνικής ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς,
στόχοι κοινωνικής πολιτικής κ.λ.π. ), όπως αυτοί τίθενται από τα άρθρα 2 και 16 του
v. 3844/2010 ( ΦΕΚ 63/Α ). (Υπ. Οικον. Ανταγ. & Ναυτ. Κ1-1238/14.04.2011)
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Οι δραστηριοποιούμενοι στο χώρο της εστίασης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στις προαναφερθείσες υπαίθριες αγορές έχουν την δυνατότητα να
αιτηθούν την χορήγηση άδειας συμμετοχής, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και
την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Σημειώνουμε ότι, με απόφαση του αρμόδιου
δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις
ανωτέρω υπαίθριες αγορές. (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Κ1 –
638/16.04.2014).

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας.

Η επιχείρηση θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που θα
προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή
ακτινοβολία κλπ

Ο πάγκος εργασίας θα είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές.
Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου
προϊόντος εξοπλισμός όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα
διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και
σκόνη. Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά)
για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των εξαρτημάτων,
των σκευών και των μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ.
λαβίδες, μαχαίρια κλπ). Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που
προσφέρονται προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις.

Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει και
χώρος πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κ.λ.π.

Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή
συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων που θα αδειάζει καθημερινά στο Δημοτικό δίκτυο
αποχέτευσης καθώς και κάδοι απορριμμάτων.

Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος - αμαξώματος, ο χώρος μεταχείρισης
τροφίμων θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται
καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των
τροφίμων και να εμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές
συνθήκες.

Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με
ισοθερμικό αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.

Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα
χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών. Κατά τη
λειτουργία των ανωτέρω επιχειρήσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι
εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας και πιστοποιητικό εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υγειονομικής Διάταξης, θα πρέπει να τοποθετούνται
χημικά αποχωρητήρια ανάλογα με την έκταση και τον πληθυσμό, να καθαρίζονται
τακτικά και σε καθημερινή βάση και πάντοτε με την προϋπόθεση ότι η τοποθέτησή
τους σε συγκεκριμένους χώρους δεν δημιουργεί προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής
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και είναι κατάλληλα επενδυμένα ώστε να εναρμονίζονται με το περιβάλλον. (Υπ.
Υγείας εγκ.6/Υ1γ/Γ. Π/οικ.71459/30.07.2013)

Κατόπιν πρότασης του Δημάρχου Φιλ/φειας-Χαλκ/νας , προστίθενται οι εξής όροι :

1) Η διάρκεια του εορτασμού της Πρωτομαγιάς θα είναι από την Παρασκευή
1/5/2015 το πρωί ώρα 07.00 π.μ. έως την Κυριακή 3/5/2015 το βράδυ 12.00
μ.μ. .

2) Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας διέλευσης των πεζών,
διασφάλισης της απρόσκοπτης κυκλοφορίας οχημάτων και πρόσβασης
ασθενοφόρων στις οδούς Φωκών & Ν.Τρυπιά .

3) Να οριστεί ζώνη αποκλειστικής τοποθέτησης πάγκων με αντικείμενο τον
πολιτισμό από το Δημαρχείο ( Δεκελείας 97 ) έως την πλατεία Ελ. Βενιζέλου (
πρ. Πλ. Πατριάρχου ) .

4) Να οριστεί ειδική ζώνη για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ( 400 θέσεις των 4
μέτρων με έκπτωση 50% στα τέλη )

5) Όλες οι άδειες που θα χορηγηθούν στους μικροπωλητές θα πρέπει να είναι
ονομαστικές.

Επισημαίνεται ότι με την υπ΄ αριθμ. 3/2015 απόφαση, το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, έχει αποφασίσει ομόφωνα εκφράζοντας
γνώμη επί του σχεδίου του κανονιστικού πλαισίου για τον εορτασμό της
Πρωτομαγιάς.

Επισημαίνεται ότι με την υπ΄ αριθμ. 12/2015 απόφαση, το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας, έχει αποφασίσει κατά πλειοψηφία όπως
διατυπώσει σχετική θετική γνώμη αναφορικά στις τεθείσες εισηγήσεις της Προέδρου
του Συμβουλίου της Δ.Κ.Ν.Φ. κ. Αθανασίου Δήμητρας και του Τμήματος Εσόδων,
Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ε.Π.Ζ.

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:
- την εισήγηση του κου Προέδρου
- τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2560/12-02-2015 και              2564/12-02-2015

εισηγήσεις του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες κοινοποιήθηκαν προς την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

- την υπ΄ αριθμ. 12/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

- την υπ΄ αριθμ. 3/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Χαλκηδόνας

- τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010
- τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη κανονιστικής απόφασης
σχετικά με τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για τον εορτασμό της
Πρωτομαγιάς στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση
του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (αναφορικά με την διάρκεια άδειας, δικαιούχους
και υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας), ως εξής:

Διάρκεια άδειας

Οι άδειες που εκδίδονται για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο της παρ. 1 του άρθρου 26
του Ν.4264/14 έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της δραστηριότητας για την οποία
εκδόθηκαν. (παρ.4 άρθρο 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α')

Δικαιούχοι

Επιτρέπεται η συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και σε κατόχους άδειας επαγγελματία
πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό
(20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε
δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω
ποσοστό διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των αιτούντων από το περιφερειακό
ή το δημοτικό συμβούλιο κατά περίπτωση (παρ.6 άρθρο 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 233
του Ν. 4281/14)

Για τις άδειες συμμετοχής που χορηγούνται στις προαναφερόμενες υπαίθριες αγορές
(εμποροπανηγύρεις, κ.λ.π. Κυριακάτικες αγορές ), δεν επιτρέπεται αυτές να
χορηγούνται μόνο σε κατοίκους του Δήμου που λειτουργεί την υπαίθρια αγορά, εκτός
εάν ο εν λόγω περιορισμός συνδέεται με επιτακτικούς λόγους δημοσίου
συμφέροντος, ο οποίος θα αναγράφεται στη σχετική απόφασή του (π.χ. λόγοι
δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας των
καταναλωτών, η διατήρηση της εθνικής ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς,
στόχοι κοινωνικής πολιτικής κ.λ.π. ), όπως αυτοί τίθενται από τα άρθρα 2 και 16 του
v. 3844/2010 ( ΦΕΚ 63/Α ). (Υπ. Οικον. Ανταγ. & Ναυτ. Κ1-1238/14.04.2011)

Οι δραστηριοποιούμενοι στο χώρο της εστίασης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στις προαναφερθείσες υπαίθριες αγορές έχουν την δυνατότητα να
αιτηθούν την χορήγηση άδειας συμμετοχής, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και
την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Σημειώνουμε ότι, με απόφαση του αρμόδιου
δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις
ανωτέρω υπαίθριες αγορές. (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Κ1 –
638/16.04.2014).

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας.

Η επιχείρηση θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που θα
προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή
ακτινοβολία κλπ

Ο πάγκος εργασίας θα είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές.
Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου
προϊόντος εξοπλισμός όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα
διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

ΑΔΑ: ΩΥ0ΦΩΗΓ-ΥΝ0
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Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και
σκόνη. Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά)
για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των εξαρτημάτων,
των σκευών και των μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ.
λαβίδες, μαχαίρια κλπ). Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που
προσφέρονται προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις.

Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει και
χώρος πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κ.λ.π.

Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή
συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων που θα αδειάζει καθημερινά στο Δημοτικό δίκτυο
αποχέτευσης καθώς και κάδοι απορριμμάτων.

Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος - αμαξώματος, ο χώρος μεταχείρισης
τροφίμων θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται
καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των
τροφίμων και να εμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές
συνθήκες.

Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με
ισοθερμικό αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.

Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα
χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών. Κατά τη
λειτουργία των ανωτέρω επιχειρήσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι
εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας και πιστοποιητικό εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υγειονομικής Διάταξης, θα πρέπει να τοποθετούνται
χημικά αποχωρητήρια ανάλογα με την έκταση και τον πληθυσμό, να καθαρίζονται
τακτικά και σε καθημερινή βάση και πάντοτε με την προϋπόθεση ότι η τοποθέτησή
τους σε συγκεκριμένους χώρους δεν δημιουργεί προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής
και είναι κατάλληλα επενδυμένα ώστε να εναρμονίζονται με το περιβάλλον. (Υπ.
Υγείας εγκ.6/Υ1γ/Γ. Π/οικ.71459/30.07.2013)

Επίσης, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του εορτασμού της Πρωτομαγιάς,
εισηγείται επιπλέον τα κατωτέρω:

1) Η διάρκεια του εορτασμού της Πρωτομαγιάς και οι ημερομηνίες διεξαγωγής
αυτού ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η
τοποθέτηση των πάγκων ξεκινά από την προηγούμενη της ορισθείσας ως
έναρξη ημέρας, στις 15:00 το μεσημέρι.

2) Τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας διέλευσης των πεζών,
διασφάλισης της απρόσκοπτης κυκλοφορίας οχημάτων και πρόσβασης
ασθενοφόρων στις οδούς Φωκών, Ν.Τρυπιά, Χαλκίδος και Αχαρνών.

3) Να οριστεί ζώνη αποκλειστικής τοποθέτησης πάγκων με αντικείμενο την
παράδοση και τον πολιτισμό από το Δημαρχείο (Δεκελείας 97) έως την
πλατεία Ελ. Βενιζέλου                         (πρ. Πλ. Πατριάρχου).

4) Να οριστεί ειδική ζώνη για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (400 θέσεις των 4
μέτρων με έκπτωση 50% στα τέλη).
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5) Όλες οι άδειες που θα χορηγούνται στους μικροπωλητές θα πρέπει να είναι
ονομαστικές.

6) Οι επιχειρηματίες της περιοχής να έχουν προτεραιότητα στην παραχώρηση
δημόσιου χώρου.

7) Να συγκροτείται κάθε χρόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Επιτροπή, η οποία θα έχει το συνολικό έλεγχο και εποπτεία όλων των
οικονομικών θεμάτων (διάθεση μέτρων – παρακολούθηση εισπράξεων) και θα
επιληφθεί για την παρακολούθηση υλοποίησης και της διοργάνωσης των
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2015

 Σημειώνεται ότι επί του θέματος έχουν διατυπώσει θετική γνώμη επί του
τεθέντος υπόψη τους σχεδίου κανονιστικής απόφασης τόσο το Συμβούλιο
Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας με την αριθ. 12/2015 σχετική
απόφασή του, όσο και το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας με
την αριθ. 3/2015 αντίστοιχη.

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

 Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. και Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Ι.Καλαμπόκης πρότεινε την
απάλειψη της δεύτερης πρότασης του εισηγούμενου μέσω της αριθ. 7/2015
απόφασης της Ε.Π.Ζ. 1ου επιπλέον όρου για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του
εορτασμού της Πρωτομαγιάς.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε α) το θέμα ως
εισάγεται με την αριθ. 7/2015 απόφαση-εισήγηση της Ε.Π.Ζ. και την τροποποίηση
που προτάθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τ.Υ. και β) το θέμα του επανακαθορισμού των
ημερομηνιών τέλεσης του φετινού εορτασμού σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.

 Κατά του θέματος δήλωσε ότι τάσσεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Μ.Κουτσάκης.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. 7/2015 απόφαση-εισήγηση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως τροποποιήθηκε, τις αριθ. 12/2015 και 3/2015
αποφάσεις-διατυπώσεις γνώμης των Συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας Νέας
Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας αντιστοίχως, την πρόταση για επανακαθορισμό
των ημερομηνιών του φετινού εορτασμού, όλα τα στοιχεία του σχετικού φακέλου
και:

 Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 73 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
 Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 2 του Ν. 3463/06 (Δ.&Κ.Κώδικας)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(28 ΥΠΕΡ-1 ΚΑΤΑ)

Α)

Εγκρίνει για τους στο σκεπτικό της παρούσης αναφερόμενους λόγους την λήψη
τοπικής κανονιστικής απόφασης για τον ετήσιο εορτασμό της Πρωτομαγιάς στο Δήμο
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος, απόφαση η οποία αφορά στους όρους διεξαγωγής,
ελέγχου και εποπτείας της διοργάνωσης (διάρκεια χορηγούμενων αδειών,
δικαιούχους, υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις, κλπ.) και έχει ως εξής:

Διάρκεια άδειας

Οι άδειες που εκδίδονται για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο της παρ. 1 του άρθρου 26
του Ν.4264/14 έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της δραστηριότητας για την οποία
εκδόθηκαν. (παρ.4 άρθρο 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α')

Δικαιούχοι

Επιτρέπεται η συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και σε κατόχους άδειας επαγγελματία
πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό
(20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε
δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω
ποσοστό διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των αιτούντων από το περιφερειακό
ή το δημοτικό συμβούλιο κατά περίπτωση (παρ.6 άρθρο 26 Ν.4264/14 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 233
του Ν. 4281/14)

Για τις άδειες συμμετοχής που χορηγούνται στις προαναφερόμενες υπαίθριες αγορές
(εμποροπανηγύρεις, κ.λ.π. Κυριακάτικες αγορές ), δεν επιτρέπεται αυτές να
χορηγούνται μόνο σε κατοίκους του Δήμου που λειτουργεί την υπαίθρια αγορά, εκτός
εάν ο εν λόγω περιορισμός συνδέεται με επιτακτικούς λόγους δημοσίου
συμφέροντος, ο οποίος θα αναγράφεται στη σχετική απόφασή του (π.χ. λόγοι
δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας των
καταναλωτών, η διατήρηση της εθνικής ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς,
στόχοι κοινωνικής πολιτικής κ.λ.π. ), όπως αυτοί τίθενται από τα άρθρα 2 και 16 του
v. 3844/2010 ( ΦΕΚ 63/Α ). (Υπ. Οικον. Ανταγ. & Ναυτ. Κ1-1238/14.04.2011)

Οι δραστηριοποιούμενοι στο χώρο της εστίασης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στις προαναφερθείσες υπαίθριες αγορές έχουν την δυνατότητα να
αιτηθούν την χορήγηση άδειας συμμετοχής, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και
την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Σημειώνουμε ότι, με απόφαση του αρμόδιου
δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις
ανωτέρω υπαίθριες αγορές. (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Κ1 –
638/16.04.2014).

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας.
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Η επιχείρηση θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που θα
προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή
ακτινοβολία κλπ

Ο πάγκος εργασίας θα είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές.
Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου
προϊόντος εξοπλισμός όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα
διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και
σκόνη. Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά)
για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των εξαρτημάτων,
των σκευών και των μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ.
λαβίδες, μαχαίρια κλπ). Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που
προσφέρονται προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις.

Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει και
χώρος πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κ.λ.π.

Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή
συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων που θα αδειάζει καθημερινά στο Δημοτικό δίκτυο
αποχέτευσης καθώς και κάδοι απορριμμάτων.

Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος - αμαξώματος, ο χώρος μεταχείρισης
τροφίμων θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται
καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των
τροφίμων και να εμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές
συνθήκες.

Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με
ισοθερμικό αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.

Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα
χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών. Κατά τη
λειτουργία των ανωτέρω επιχειρήσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι
εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας και πιστοποιητικό εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υγειονομικής Διάταξης, θα πρέπει να τοποθετούνται
χημικά αποχωρητήρια ανάλογα με την έκταση και τον πληθυσμό, να καθαρίζονται
τακτικά και σε καθημερινή βάση και πάντοτε με την προϋπόθεση ότι η τοποθέτησή
τους σε συγκεκριμένους χώρους δεν δημιουργεί προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής
και είναι κατάλληλα επενδυμένα ώστε να εναρμονίζονται με το περιβάλλον. (Υπ.
Υγείας εγκ.6/Υ1γ/Γ. Π/οικ.71459/30.07.2013)

Επίσης, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του εορτασμού της Πρωτομαγιάς,
αποφασίζει επιπλέον τα κατωτέρω:

1. Η διάρκεια του εορτασμού της Πρωτομαγιάς και οι ημερομηνίες διεξαγωγής
αυτού ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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2. Τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας διέλευσης των πεζών,
διασφάλισης της απρόσκοπτης κυκλοφορίας οχημάτων και πρόσβασης
ασθενοφόρων στις οδούς Φωκών, Ν.Τρυπιά, Χαλκίδος και Αχαρνών.

3. Να οριστεί ζώνη αποκλειστικής τοποθέτησης πάγκων με αντικείμενο την
παράδοση και τον πολιτισμό από το Δημαρχείο (Δεκελείας 97) έως την πλατεία
Ελ. Βενιζέλου (πρ. Πλ. Πατριάρχου).

4. Να οριστεί ειδική ζώνη για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (400 θέσεις των 4
μέτρων με έκπτωση 50% στα τέλη).

5. Όλες οι άδειες που θα χορηγούνται στους μικροπωλητές θα πρέπει να είναι
ονομαστικές.

6. Οι επιχειρηματίες της περιοχής να έχουν προτεραιότητα στην παραχώρηση
δημόσιου χώρου.

7. Να συγκροτείται κάθε χρόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιτροπή,
η οποία θα έχει το συνολικό έλεγχο και εποπτεία όλων των οικονομικών
θεμάτων (διάθεση μέτρων – παρακολούθηση εισπράξεων) και θα επιληφθεί για
την παρακολούθηση υλοποίησης και της διοργάνωσης των καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.

Ο Κανονισμός αυτός ψηφίστηκε εγκρίθηκε και κωδικοποιήθηκε στην συνεδρίαση της
18/3/2015 και σύμφωνα με την αριθ. 64/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Β)

Εγκρίνει την τροποποίηση των αριθ. 39/2015 και 40/2015 αποφάσεων
Δημοτικού Συμβουλίου, στο σκέλος που αφορά στις ημερομηνίες εορτασμού της
φετινής Πρωτομαγιάς, καθορίζοντας ότι ο φετινός εορτασμός θα ξεκινήσει την
Πέμπτη 30η Απριλίου 2015 στις 3 μ.μ. (ώρα από την οποία θα επιτρέπεται η
τοποθέτηση των πάγκων των μικροπωλητών) και θα ολοκληρωθεί το βράδυ του
Σαββάτου 2ας Μαΐου 2015.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός  Ευάγγελος
Καλαμπόκης  Ιωάννης
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
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Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος

Ρόκου  Χαρίκλεια
Δούλος  Ορέστης

Καλύβης  Γεώργιος
Χαραμαρά  Γεωργία

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Ανδρέου Χριστίνα

Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Κόντος  Απόστολος

Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Κουτσάκης Μιχαήλ
Αγαγιώτου Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος

Γκούμα  Δανάη-Εύα

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου και Προέδρου Ο.Ε.
- Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
- Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού
- Αντιδήμαρχο Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο Ε.Π.Ζ.
- Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
- Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
- Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
- Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας
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