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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 40/2015 απόφασης Δ.Σ. περί
αναπροσαρμογής τελών χρήσεως πεζοδρομίων για τον εορτασμό της
Πρωτομαγιάς έτους 2015, βάσει της αριθ. 78/2015 νέας απόφασης-
εισήγησης της Οικ. Επιτροπής»

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
22.4.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 7197/17-
4-2015 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 5/2015) 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: 80/2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: 7865/23-4-2015

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.: 213-2049028-029, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 22/4/2015 τακτικής
Συνεδρίασης Νο. 5/2015 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                                    Ανδρέου Χριστίνα
Καλαμπόκης Ιωάννης                                        Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Κουτσάκης  Μιχαήλ
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
Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
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Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Κανταρέλης  Δημήτριος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κόντος  Απόστολος
Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Αγαγιώτου  Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος
Γκούμα  Δανάη-Εύα

Σημειώνεται στην  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος

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

 Το 12ο θέμα της Η.Δ. συζητήθηκε ως 1ο μεταξύ των θεμάτων αυτής, ενώ κατά τα

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

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής και Δ.Κανταρέλης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη

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

 Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης

και πριν την ψηφοφορία επί του 10ου θέματος της Η.Δ., ενώ η κα Δ.Ε.Γκούμα

αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του ανωτέρω

θέματος.

 Οι κ.κ. Γ.Αράπογλου, Β.Αγαγιώτου και Ν.Σιώρης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση

μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 11ου 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 Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο

12ο 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.

12ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με
βάση το αριθ. πρωτ. 7162/16-4-2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου
Οικονομικής Επιτροπής, με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθ. 78/2015 απόφαση αυτής,
ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας διαβιβάζουμε την αριθ. 78/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
ληφθείσα κατά την τακτική Συνεδρίαση της 15/4/2015, που αφορά «Διαμόρφωση
εισήγησης προς το Δημ. Συμβούλιο για την συμπλήρωση της αριθ. 40/2015
απόφασης αυτού περί αναπροσαρμογής τελών χρήσεως πεζοδρομίων για τον
εορτασμό της Πρωτομαγιάς έτους 2015» και παρακαλούμε για τη λήψη αντίστοιχης
απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93
παρ. 3  του Ν. 3463/06 (Δ.Κώδικας) και του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/10
(«Καλλικράτης»).

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 78/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Διαμόρφωση εισήγησης προς το Δημ. Συμβούλιο
για την συμπλήρωση της αριθ. 40/2015 απόφασης
αυτού περί αναπροσαρμογής τελών χρήσεως
πεζοδρομίων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς
έτους 2015».
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Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου)
σήμερα στις 15 του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.
συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 6654/8/8-4-2015 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 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) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 5)
Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ και 6) Αντωνόπουλος Δημήτριος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαλουκά Ευτυχία 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3) Αράπογλου     Γεώργιος,
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί της πρώτης εκ των
ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, το
αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός Ευάγγελος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο ομόφωνα η Ο.Ε.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10 συμφώνησε να
συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε τα εξής :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 6943/14-4-2015 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών/Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας & Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης επί του θέματος :

Κύριε Πρόεδρε,

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την συμπλήρωση της αριθ. 40/2015 απόφασης Δ.Σ. περί
αναπροσαρμογής τελών χρήσης πεζοδρομίων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς
έτους 2015.

Μετά από αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης, όπως αυτό εκφράστηκε στη
Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου της 18ης/3/2015, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε
στο Δ.Σ. για την συμπλήρωση της αριθ. 40/2015 απόφασής του με τη χορήγηση
τεσσάρων (4) μέτρων δωρεάν για την εμποροπανήγυρη της Πρωτομαγιάς 2015 σε 30
επαγγελματίες με έδρα τη Ν.Φιλαδέλφεια- Ν.Χαλκηδόνα που τα καταστήματά τους
δεν έχουν πρόσοψη επί της οδού Δεκελείας, για την τοποθέτηση περιπτέρου με τα
προϊόντα τους. Για την χορήγηση των εν λόγω αδειών με ατέλεια θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας, βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης των ενδιαφερομένων.
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Στα ανωτέρω καταστήματα δεν περιλαμβάνονται αυτά της μαζικής εστίασης και
αναψυχής.

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο
αριθ. 8/2015 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, το αίτημα του
Εμπορικού Συλλόγου της πόλης, 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 συμπλήρωση της αριθ. 40/2015
απόφασης αυτού περί αναπροσαρμογής των τελών χρήσεως πεζοδρομίων για τον
εορτασμό της Πρωτομαγιάς έτους 2015 με τη χορήγηση τεσσάρων (4) μέτρων
δωρεάν για την εμποροπανήγυρη της Πρωτομαγιάς 2015 σε 30 επαγγελματίες με
έδρα τη Ν.Φιλαδέλφεια- Ν.Χαλκηδόνα που τα καταστήματά τους δεν έχουν πρόσοψη
επί της οδού Δεκελείας, για την τοποθέτηση περιπτέρου με τα προϊόντα τους. Για την
χορήγηση των εν λόγω αδειών με ατέλεια θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει
του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης των ενδιαφερομένων. Στα ανωτέρω
καταστήματα δεν περιλαμβάνονται αυτά της μαζικής εστίασης και αναψυχής.

 Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 40/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Α.Κόντος, ο οποίος απείχε από την
ψηφοφορία, δεδομένου ότι δεν είχε ενημερωθεί για την Ε.Η.Δ. εισαγωγή του
θέματος στη Συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 78/2015

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

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 Οικ. Υπηρεσιών κ. Μ.Λάλος-Αναγνώστου εισηγήθηκε τις εξής
τροποποιήσεις στην υποβληθείσα μέσω της αριθ. 78/2015 απόφασης Οικ.
Επιτροπής εισήγηση του θέματος:

1) Τροποποίηση τελών στην Κατηγορία 1 περ. 1 και 3 : 120,00 €/τ.μ.  Για τις
ευπαθείς ομάδες: 80,00 €/τ.μ.

2) Τροποποίηση τελών στην Κατηγορία 2, περ. 4 και 5 : 100,00 €/τ.μ.  Για τις
ευπαθείς ομάδες: 65,00 €/τ.μ.

3) Τροποποίηση τελών στην Κατηγορία 3 περ. 6 και 7 (Λ.ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ) : 60,00
€/τ.μ.  Για τις ευπαθείς ομάδες: 30,00 €/τ.μ.
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4) Τροποποίηση τελών στην Κατηγορία 3 περ. 8 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΣΟΥΣ Ν.Φ.
από Ελ.Βενιζέλου έως είσοδο Άλσους έναντι Α.Β. Βασιλόπουλος): 70,00
€/τ.μ.  Για τις ευπαθείς ομάδες: 35,00 €/τ.μ.

5) Τροποποίηση τελών στην Κατηγορία 3 περ. 8 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΣΟΥΣ Ν.Φ.
από είσοδο Άλσους έναντι Α.Β. Βασιλόπουλος μέχρι οδό Λαχανά): 40,00
€/τ.μ.  Για τις ευπαθείς ομάδες: 20,00 €/τ.μ.

6) 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. 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.   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.

7) Τα τέλη για καταστηματάρχες με πρόσοψη επί της Πλατείας Πατριάρχου –
Νέα Φιλαδέλφεια να καθορισθούν σε 80,00 €/τ.μ.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται
με την αριθ. 78/2015 νέα απόφαση Οικ. Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε, σε
ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.

 Κατά του θέματος δήλωσε ότι τάσσεται η Δημ. Σύμβουλος κα Δ.Ε.Γκούμα, η
οποία δήλωσε «παρών» κατά την ψηφοφορία.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα με την αριθ. 78/2015
απόφαση Οικ. Επιτροπής εισήγηση, όπως τροποποιήθηκε, τα στοιχεία του σχετικού
φακέλου και :

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 3 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και αυτές
του άρθρου 93 παρ. 3  του Ν. 3463/06 (Δ.Κώδικας)

 Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80

και έπειτα από διαλογική συζήτηση
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(29 ΥΠΕΡ – 1 «ΠΑΡΩΝ»)

Εγκρίνει την συμπλήρωση της αριθ. 40/2015 απόφασης Δ.Σ. περί

αναπροσαρμογής τελών χρήσεως πεζοδρομίων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς

έτους 2015, βάσει της αριθ. 78/2015 νέας απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής,

όπως αυτή τροποποιήθηκε, αναπροσαρμόζοντας τα σχετικά τέλη και καθορίζοντας

αυτά 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). Για τις ευπαθείς ομάδες: 80,00 €/τ.μ.

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 120,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 1). Για τις ευπαθείς ομάδες: 80,00 €/τ.μ.

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).
Για τις ευπαθείς ομάδες: 65,00 €/τ.μ.

5. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από Αταλείας μέχρι την οδό Τρωάδος και από
τις δύο, πλευρές σε 100,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 2). Για τις ευπαθείς ομάδες: 65,00
€/τ.μ.

6. 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). Για τις ευπαθείς ομάδες: 30,00 €/τ.μ.

7. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ άνοδος προς Κηφισιά δεξιά (από Ελ. Βενιζέλου έως
είσοδο Άλσους Ν.Φ. έναντι Α.Β. Βασιλόπουλος) σε 70,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 3). Για
τις ευπαθείς ομάδες: 35,00 €/τ.μ.

8. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ άνοδος προς Κηφισιά δεξιά (από είσοδο Άλσους Ν.Φ.
έναντι Α.Β. Βασιλόπουλος έως έναντι κέντρου ΦΑΡΟΣ) σε 40,00 €/τ.μ. (Κατηγορία
3). Για τις ευπαθείς ομάδες: 20,00 €/τ.μ.

9. Τα τέλη για καταστηματάρχες επί της Πλατείας Πατριάρχου – Νέα Φιλαδέλφεια να
καθορισθούν σε 80,00 €/τ.μ.

Εγκρίνει επίσης 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. 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 θα πρέπει
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να καταβάλλουν ταυτόχρονα και το αναλογούν τέλος κατά περίπτωση (4 τ.μ.
δωρεάν και 4 τ.μ.   με μειωμένη τιμή κατά 25% ανά τιμή ζώνης).

Εγκρίνει τέλος τη χορήγηση τεσσάρων (4) μέτρων δωρεάν για την
εμποροπανήγυρη της Πρωτομαγιάς 2015 σε 30 επαγγελματίες με έδρα τη
Ν.Φιλαδέλφεια- Ν.Χαλκηδόνα που τα καταστήματά τους δεν έχουν πρόσοψη επί της
οδού Δεκελείας, για την τοποθέτηση περιπτέρου με τα προϊόντα τους. Για την
χορήγηση των εν λόγω αδειών με ατέλεια θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει
του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης των ενδιαφερομένων. Στα ανωτέρω
καταστήματα δεν περιλαμβάνονται αυτά της μαζικής εστίασης και αναψυχής.

 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. 214/2014 και 40/2015 αποφάσεις
Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2015.

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
Παπακώστας  Βασίλειος

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος

Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Δούλος  Ορέστης

Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη

Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Τομπούλογλου Ιωάννης
Κοπελούσος  Χρήστος
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Αράπογλου  Γεώργιος
Κανταρέλης  Δημήτριος

Κόντος  Απόστολος
Παπανικολάου  Νικόλαος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος

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.-Επιτροπής Πρωτομαγιάς
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων
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