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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 28.02.2011 
Συνεδρίασης Νο. 5/2011 του Δ.Σ. του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναπροσαρμογής Τελών χρήσεως πεζοδρομίων για 
τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς έτους 2011, μετά από εισήγηση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (Απόφαση Νο. 15/2011 Ο.Ε.)» 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος Διάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήμερα στις 28.02.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ., ύστερα από την 
αριθμ. πρωτ. 1901/24.02.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 4/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό στην κα Δήμαρχο, σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Ν. 
Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 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- 
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Πετρούλα 
Π. Τομπούλογλου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όσο και του άρθρου 96 
του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 
μελών ήταν παρόντες : 32 και απόντες: 1,  ως ακολούθως: 
           
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής             Γεωργαμλής Λύσανδρος   
Κανταρέλης Δημήτριος                                                 
Μπόβος Χαράλαμπος       
Παπανίκα Αικατερίνη                           
Κότσιρας Παύλος               
Παϊδας Αδαμάντιος                 
Χωρινός Ζαχαρίας          
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη     
Σιμιγδαλά Ειρήνη    
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Δημακόπουλος Χρήστος 
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Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσμά Σταυρούλα 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
  
Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα Δήμητρα Δερμανούτσου όσο και η 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη 

σημερινή συνεδρίαση. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λ. Γεωργαμλής απέστειλε στο Προεδρείο του Δ.Σ. την 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 2026/28.02.2011 ιδιόχειρη επιστολή του με την οποία ενημερώνει ότι θα 

απουσιάσει από τη σημερινή συνεδρίαση διότι βρίσκεται στο εξωτερικό (συγκεκριμένα 

αναφέρει ότι βρίσκεται στην Κύπρο). 

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

έναρξη της σημερινής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στα 

συγκεκριμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

Οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πρίν 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.  

 

Προσελεύσεις : ----- 

Αποχωρήσεις : Κατά την συζήτηση του 20ου  θέματος της Η.Δ. το οποίο ήταν και το 

τελευταίο θέμα της σημερινής συνεδρίασης, αποχώρησαν οι τρείς Δημοτικοί Σύμβουλοι της 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας», ήτοι οι κ.κ. Β. Βαλασσάς, Δ.-

Ε. Γκούμα και Στ. Πολίτης . 
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ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο Θέμα της Η.Δ. έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο 

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χαρ. Μπόβο, ο οποίος, βάσει της υπ΄αριθμ. 15/2011 

(αριθμ. πρωτ. εγγράφου 1995/24.02.2011) Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου μας, η οποία λήφθηκε κατά πλειοψηφία, ανέφερε τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,  
 
Με την αριθ. 60/2010 απόφαση του Δ.Σ. του πρώην Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας 
εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή των Τελών Χρήσεων πεζοδρομίων κατά την 
Πρωτομαγιά έτους 2010 ως εξής: 
 
1. Λεωφ. Δεκελείας ένθεν και ένθεν, από Νικ. Τρυπιά έως Ατταλείας, τιμή 100 € /μ. 
2. Λεωφ. Δεκελείας ένθεν και ένθεν , από Ατταλείας έως Τρωάδος, τιμή 80 € /μ. 
3. Πεζόδρομος Λ. Δεκελείας ένθεν και ένθεν, από Ν.Τρυπιά έως Ατταλείας, τιμή 
80€/μ., από Ατταλείας έως Τρωάδος , τιμή 60€ / μ. και από Τρωάδος έως έναντι 
κέντρου ΦΑΡΟΣ , τιμή 40 € / μ. 
 
Με την υπ' αριθ. 161/2009 απόφαση του Δ.Σ. του πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας, 
είχαν αναπροσαρμοσθεί για το έτος 2010 τα Τέλη Χρήσεως πεζοδρομίου και λοιπών 
χώρων του Δήμου που καταλαμβάνονται από τους μικροπωλητές και λοιπούς 
επαγγελματίες κατά τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς , ως ακολούθως: 
 
1. Λεωφ. Δεκελείας για το τμήμα από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Νικ. Τρυπιά και 
Ειρήνης και από τις δύο πλευρές σε 150 €/τ.μ. (Κατηγορία 1) και για το τμήμα από 
ΕΛ.Βενιζέλου μέχρι το Ηρώο και από τις δύο πλευρές σε 130€/τ.μ. (Κατηγορία 2) 
2. Λεωφ. Δεκελείας (από Γέφυρα Χαλκίδος έως Μαραθώνος), οδός Αγίων 
Αναργύρων (από Ηρώων έως Λ. Αχαρνών) και από τις δύο πλευρές και πεζόδρομος 
Λεωφ. Δεκελείας (από Ελ. Βενιζέλου έως Ειρήνης ) σε 60 €/τ.μ. ( Κατηγορία 3). 
 
Η 1η Μαΐου 2011 είναι ημέρα Κυριακή και ως εκ τούτου οι εορταστικές εκδηλώσεις 
θα ξεκινήσουν από το απόγευμα της  Παρασκευής 29ης  Απριλίου 2011 και θα 
διαρκέσουν ένα τριήμερο. 
 
Δεδομένων των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 15/2011 
Απόφασή της, εισηγείται προς το Δ.Σ. την αναπροσαρμογή των Τελών Χρήσεως 
Πεζοδρομίων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς έτους 2011 και τη διάθεση των 
μέτρων κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ανά πόλη (Νέα Φιλαδέλφεια και Νέα 
Χαλκηδόνα) και ανά Ζώνες Περιοχών και Οδών για την Πρωτομαγιά έτους 2011, ως 
εξής : 
 
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' 

 
(α) Στη ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 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. Δεκελείας, τιμή 150 € ανά τ.μ. 
 
(β) Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ . Εντός του Πεζόδρομου της Λεωφ. Δεκελείας και από οδό 
Ειρήνης ( Ζαχαροπλαστείο Β. Κανάκη ) έως την οδό Φωκών και, από την μια πλευρά 
αυτού με πλάτη τα παρτέρια της Λεωφ. Δεκελείας, τιμή 90 € ανά τ.μ. 
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(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 Δεκελείας 
 
(α) Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ  . Στη Λεωφ. Δεκελείας από την οδό Χαλκίδος έως την οδό 
Ελευθερίου Βενιζέλου της Ν. Χαλκηδόνας και από τις δύο πλευρές της Λεωφ. 
Δεκελείας, τιμή 130 € ανά τ.μ. 
 
(β) Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
 
{1} Στη Λεωφόρο Πίνδου και από τις δύο πλευρές αυτής , τιμή 90€ ανά τ.μ  
{2} Στη Λεωφόρο Δεκελείας από τη συμβολή αυτής με τις οδούς Ν.Τρυπιά και 
Φωκών μέχρι και τις οδούς Αδάνων ( Π.Π.Ι.Ε.Δ. ) και Αφών Γεωργιάδη και από τις 
δύο πλευρές αυτής  τιμή 120 € ανά τ.μ. 
{3} Στην οδό Φωκών από Λ.Δεκελείας 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. Δεκελείας προς Σχολεία και από τη μια 
πλευρά αυτών  (Ν. Τρυπιά ) , τιμή 90 € ανά τ.μ. 
 
(γ) Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ. Στον Πεζόδρομο Δεκελείας  από την οδό Μαραθώνος έως την 
οδό Ειρήνης (Ζαχαροπλαστείο Β.Κανάκη ) και από την μια πλευρά αυτού προς 
παρτέρια Λ. Δεκελείας  , τιμή 90 € ανά τ.μ. 
 
(δ) Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. Στη Λεωφόρο Δεκελείας από τις οδούς Αδάνων (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) 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' - ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΟΙ 
 
(α) Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ . Στον Πεζόδρομο Άλσους , από την οδό Αδάνων ( Π.Π.Ι.Ε.Δ. ) 
έως και την οδό Παπάγου ( είσοδος προς Κένταυρο Άλσους ) και από τις δύο πλευρές 
αυτού, τιμή 90 € ανά τ.μ. 
 
(β) Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. 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. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. Στον Πεζόδρομο εισόδου από Λεωφόρο Δεκελείας προς 
Κένταυρο Άλσους και από τις δύο πλευρές αυτού, τιμή 90 € ανά τ.μ. 
 
(δ) Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ .Στην οδό Αγίων Αναργύρων από Ηρώον Ν. Χαλκηδόνας έως τη 
Λ. Αχαρνών και από τις δύο πλευρές αυτής, τιμή 70 € ανά τ.μ. 
 
Προτείνουμε επίσης τα κατωτέρω : 
 
Θέσεις για κινητές καντίνες να διατεθούν μόνο στα εξής σημεία και στην τιμή των 
600, 00 € εκάστη , ανεξαρτήτως ζώνης : 
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α) Σ. Σταματιάδη, μπροστά από Millenium Bank, μία (1) θέση 
β) Αφών Γεωργιάδη , μία (1) θέση 
γ) Δεκελείας, στροφή τρόλλεϋ για Πίνδου, δύο (2) θέσεις 
δ) Δεκελείας και Τρωάδος , μία (1) θέση 
ε) Δεκελείας 7 μπροστά  από OPEL , μία (1) θέση 
στ) Δεκελείας και Αγ. Αναργύρων, μπροστά από Ηρώο, τρείς (3) θέσεις 
 
Επίσης ο κ. Αντιδήμαρχος ανέφερε ότι η πρωτομαγιά θα εορτασθεί επί τριήμερο και 
πρότεινε επίσης να εξαιρούνται της καταβολής τελών για παραχώρηση κοινοχρήστων 
χώρων τα πολιτικά κόμματα, οι Δημοτικές Παρατάξεις και τα σωματεία 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 πολιτικό κόμμα, δημοτική παράταξη 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 8 τ.μ. για κάθε αιτούντα. 
 
Να δοθεί δικαίωμα προτεραιότητας στους Καταστηματάρχες που έχουν απευθείας 
πρόσοψη επί της Λεωφόρου Δεκελείας ή στον Πεζόδρομο αυτής κατά περίπτωση, 
κατόπιν αιτήσεως τους και εφόσον αυτή κατατεθεί στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου 
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 πρέπει 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 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. 
 
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 
Ακολούθως έλαβαν τον λόγο διάφοροι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι εξέφρασαν τις 
απόψεις τους και τις προτάσεις τους που κατεγράφησαν αναλυτικά στα πρακτικά της 
Συνεδριάσεως. 
 
Επίσης απευθύνθηκε προς το Σώμα και ο κ. Λ. Σκυφάκος, ιδιοκτήτης καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της Λ. Δεκελείας στη Ν. Φιλαδέλφεια και υπέβαλλε 
τις δικές του προτάσεις. 
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Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος έθεσε το όλο θέμα σε ψηφοφορία ως εισήχθη και με τις 
τροποποιήσεις που πρότεινε ως ανωτέρω και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, την 
υπ΄αριθμ. 15/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τις 
τροποποιήσεις που πρότεινε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και είδε τις διατάξεις του άρθρου 
93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010,  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(23 ΥΠΕΡ, 9 ΚΑΤΑ, 1 ΑΠΩΝ και 

2 ΥΠΕΡ από τις Προέδρους των Συμβουλίων των 2 Δημοτικών Κοινοτήτων) 
 
 

Α.  Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφερομένους 

λόγους, τον καθορισμό και την αναπροσαρμογή των Τελών Χρήσεως Πεζοδρομίων 

για τον τριήμερο εορτασμό της Πρωτομαγιάς έτους 2011 και τη διάθεση των μέτρων 

κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ανά πόλη (Νέα Φιλαδέλφεια και Νέα Χαλκηδόνα), 

ως εξής:  

 
1.      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' 

 

(α) Στη ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 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. Δεκελείας, τιμή 150 € ανά τ.μ. 

 

(β) Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ . Εντός του Πεζόδρομου της Λεωφ. Δεκελείας και από οδό 

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

αυτού με πλάτη τα παρτέρια της Λεωφ. Δεκελείας, 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 Δεκελείας 
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(α) Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ  . Στη Λεωφ. Δεκελείας από την οδό Χαλκίδος έως την οδό 

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

Δεκελείας, τιμή 130 € ανά τ.μ. 

 

(β) Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

 

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

 

{2} Στη Λεωφόρο Δεκελείας από τη συμβολή αυτής με τις οδούς Ν.Τρυπιά και 

Φωκών μέχρι και τις οδούς Αδάνων ( Π.Π.Ι.Ε.Δ. ) και Αφών Γεωργιάδη και από τις 

δύο πλευρές αυτής  τιμή 120 € ανά τ.μ. 

 

{3} Στην οδό Φωκών από Λ.Δεκελείας 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. Δεκελείας προς Σχολεία και από τη μια 

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

 

(γ) Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ. Στον Πεζόδρομο Δεκελείας  από την οδό Μαραθώνος έως την 

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

παρτέρια Λ. Δεκελείας , τιμή 90 € ανά τ.μ. 

 

(δ) Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. Στη Λεωφόρο Δεκελείας από τις οδούς Αδάνων (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) 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' - ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΟΙ 

 

(α) Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ . Στον Πεζόδρομο Άλσους , από την οδό Αδάνων ( Π.Π.Ι.Ε.Δ. ) 

έως και την οδό Παπάγου ( είσοδος προς Κένταυρο Άλσους ) και από τις δύο πλευρές 

αυτού, τιμή 90 € ανά τ.μ. 

 

(β) Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. Στον Πεζόδρομο Άλσους από την οδό Τρωάδος έως και τη 

στάση ΦΑΡΟΣ και από τις δύο πλευρές αυτού, τιμή 60 € ανά τ.μ. 
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(γ) Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. Στον Πεζόδρομο εισόδου από Λεωφόρο Δεκελείας προς 

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

 

(δ) Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ . Στην οδό Αγίων Αναργύρων από Ηρώον Ν. Χαλκηδόνας έως τη 

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

 

Β. Εγκρίνει επίσης και τα κατωτέρω:  

 

1. Να διατεθούν θέσεις για κινητές καντίνες μόνο στα εξής σημεία και στην τιμή των 

600,00 € εκάστη, ανεξαρτήτως ζώνης, ως εξής : 

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

β) Αφών Γεωργιάδη , μία (1) θέση 

γ) Δεκελείας, στροφή τρόλλεϋ για Πίνδου, δύο (2) θέσεις 

δ) Δεκελείας και Τρωάδος , μία (1) θέση 

ε) Δεκελείας 7 μπροστά  από την αντιπροσωπεία OPEL , μία (1) θέση 

στ) Δεκελείας και Αγ. Αναργύρων, μπροστά από Ηρώο, τρείς (3) θέσεις 

 

2. Να εξαιρούνται της καταβολής τελών για παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων τα 

πολιτικά κόμματα, οι δημοτικές παρατάξεις και τα σωματεία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα . 

 

3. 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 πολιτικό κόμμα, δημοτική παράταξη ή/και σωματείο μη κερδοσκοπικού 

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

 

4. Ορίζεται το Τέλος για τους πωλητές βιβλίων στο μισό των ισχυουσών τιμών ανά 

κατηγορία και ζώνη και μέχρι 8 τ.μ. για κάθε αιτούντα. 

 

5. Δίνεται 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 18η Μαρτίου 2011. Στους εν λόγω καταστηματάρχες θα παραχωρούνται 



 10

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 πρέπει 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. 

 

6. Στις καθέτους στη 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. 

 

Κατά της παραπάνω απόφασης τάχθηκαν (μειοψήφισαν) εννέα Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

ήτοι οι κ.κ. Χ. Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι. Τομπούλογλου, Σπ. Γραμμένος, Σωτ. 

Κοσκολέτος, Χρ. Κοπελούσος, Β. Βαλασσάς, Δ.-Ε. Γκούμα, Στ. Πολίτης και Αθ.-Κλ. 

Μάλλιος, για λόγους που αναλυτικά αναγράφονται στα πρακτικά της Συνεδρίασης. 

 
 

Γ. Η παρούσα Απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας, να δημοσιευθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και να αναρτηθεί στον Ειδικό Πίνακα Ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος.  

 
 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2011. 
 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 
 

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

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                            ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Κανταρέλης Δημήτριος 

Μπόβος Χαράλαμπος 
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Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαμάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 

Σιμιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

Δημακόπουλος 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 

Γκούμα Δανάη - Εύα 

     Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
Δερμανούτσου Δήμητρα, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημ. Κοιν. Ν. Φιλαδέλφειας 

Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Αρχείου-Πρωτοκόλλου 
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Ελ. Σούλα 

 
 
Κοιν.: 

1. Τμήμα Δημοτικών Προσόδων 
2. Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας 
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