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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της αριθ. 2/2015 συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
 
 

Αριθ. Απόφασης: 7/2015 
        

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

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

 
 
 Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού 
Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, συνήλθε σε συνεδρίαση, η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, 

ΑΔΑ: 6ΛΦ6ΩΗΓ-Ζ4Ω



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 ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του      
αρθ. 75 του Ν. 3852/2010, παρισταµένης ως γραµµατέα της 
τακτικής υπαλλήλου του ∆ήµου κας Μαραγκουδάκη Ειρήνης µε 
βαθµό ∆΄. 
 
 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) ∆ούλος Ορέστης                              2) Παπανικολάου Νικόλαος 
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος                  3) Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
4) Ρόκου Χαρίκλεια                      
5) Αντωναρόπουλος Χρήστος 
6) Γαλαζούλα Αλίκη 

       
 Ο κος 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 ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε τις υπ΄ 
αριθµ. 2560/12-02-2015 και 2564/12-02-2015 εισηγήσεις προς τον 
Πρόεδρο Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας και 
τον Πρόεδρο Συµβουλίου ∆ηµοτικής 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 ∆.Σ. για την λήψη απόφασης κανονιστικού 
πλαισίου για τον εορτασµό της Πρωτοµαγιάς. 

 Για ενηµέρωσή το Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής 
Οικονοµικής Ανάπτυξης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µας 
γνωρίζει τα κάτωθι: 
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Με την αριθ. 214/14 απόφαση του ∆ηµοτικού 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 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 ∆ηµοτικού 
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.∆.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. 
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∆ιάρκεια 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') 
 

∆ικαιούχοι 
 
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 ∆ήµου 
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 
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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 ∆ηµοτικό 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 ∆ιάταξης, 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) 
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Κατόπιν πρότασης του ∆ηµάρχου 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 ∆ηµαρχείο ( ∆εκελείας 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 ∆ηµοτικής 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 ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας, έχει 
αποφασίσει κατά πλειοψηφία όπως διατυπώσει σχετική θετική γνώµη 
αναφορικά στις τεθείσες εισηγήσεις της Προέδρου του Συµβουλίου 
της ∆.Κ.Ν.Φ. κ. Αθανασίου ∆ήµητρας και του Τµήµατος Εσόδων, 
Περιουσίας και Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 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 ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών, οι οποίες κοινοποιήθηκαν προς την Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής 

- την υπ΄ αριθµ. 12/2015 απόφαση του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
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- την υπ΄ αριθµ. 3/2015 απόφαση του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

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

 

∆ιάρκεια 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') 
 

∆ικαιούχοι 
 
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 ∆ήµου 
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. ), 
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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. 

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 ∆ηµοτικό 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. 
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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 ∆ιάταξης, 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 
∆ηµοτικού 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 ∆ηµαρχείο 
(∆εκελείας 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 ∆ηµοτικού 
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 
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καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για τον εορτασµό της 
Πρωτοµαγιάς. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  7/2015 

 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως 

ακολουθεί: 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
      (Ακολουθούν υπογραφές) 

 
    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.  
 
 
 
                   ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 
 
 

           Εσωτερική διανοµή: 1) Γραφείο ∆ηµάρχου 
                                        2) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
          3) ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
                                        4) Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 

         5) Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας και  
                                    Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης  

                                 6) Γραφείο Συµβουλίου ∆ηµοτικής  
                                             Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
          7) Γραφείο Συµβουλίου ∆ηµοτικής  
                                             Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 
 
 
ΣΥΝ: 1) Η υπ΄ αρ. πρωτ. 2560/12-02-2015 εισήγηση του Τµήµατος  
            Εσόδων. Περιουσίας και Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης 
        2) Η υπ΄ αρ. πρωτ. 2564/12-02-2015 εισήγηση του Τµήµατος  
            Εσόδων. Περιουσίας και Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης 
        3) Η υπ΄ αριθµ. 3/2981/17-02-2015 απόφαση του Γραφείου  
            Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 
        4) Η υπ΄ αριθµ. 12/3918/03-03-2015 απόφαση του Γραφείου  
            Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
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