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ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε  ζπλδηνξγάλωζεο έθζεζεο παιαηώλ απηνθηλήηωλ-θπθιηθήο 
δηαδξνκήο θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζηωζεο»  
 
 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
δεκόζηα πλεδξίαζε ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ 
Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά), ζήκεξα ζηηο 
23.1.2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 7.30 κ.κ., ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 
1304/18-1-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ. Πξόζθιεζεο 1/2019) ηεο Πξνέδξνπ 
απηνύ θ. Γεσξγίαο Υαξακαξά, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 
επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε θάζε ύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη 
ζηνπο  Πξνέδξνπο ησλ πκβνπιίσλ ησλ δύν Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 67 παξ. 4ηνπ Λ. 3852/2010 («Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»). 

 

O Γήκαξρνο : AΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ 
Ζ Πξόεδξνο : ΓΔΩΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ 
Ο Γξακκαηέαο : ΔΙΔΤΘΔΡΗΟ ΠΙΑΣΑΛΟ  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   
ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ 
«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ΘΑΗ ΣΖΛ «ΔΦΖΚΔΡΗΓΑ 
ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ» ΣΖΛ ΗΣΟΔΙΗΓΑ 
ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ 

 
ΓΖΚΟ 

Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
 

 

   
Αξ. Απόθαζεο: 22/2019 
 
Αξ. Πξσηνθόιινπ: 2034/25-1-2019 

Γ/ΛΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 
Σκήκα Τπνζηήξημεο  
Πνιηηηθώλ Οξγάλωλ  

 
Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 
Σαρ. Γ/λζε:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Πιεξνθνξίεο: Πιέζζαο Θσλ/λνο 
Σει.: 213-2049085-086, 213-2049000 
FAX:  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΠΑΚΑ 
 
Από ηα Πξαθηηθά ηεο από 23.1.2019 
ηαθηηθήο πλεδξίαζεο Λν. 1/2019 ηνπ Γ.. 
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Υαιθεδόλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην 
παξαθάησ ζέκα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΤΛΘΔΖ  ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ  ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
 

1. ΘΑΙΑΚΠΟΘΖ ΗΩΑΛΛΖ 
2. ΑΛΑΛΗΑΓΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 
3. ΠΑΠΑΙΟΤΘΑ ΔΤΣΤΥΗΑ 
4.ΑΛΣΩΛΑΡΟΠΟΤΙΟ 

ΥΡΖΣΟ-ΔΤΙΟΓΗΟ 
5. ΡΟΘΟΤ ΥΑΡΗΘΙΔΗΑ 
6. ΘΑΙΤΒΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
7. ΓΑΙΑΕΟΤΙΑ ΑΙΗΘΖ 
8. ΥΑΡΑΚΑΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ 
9. ΚΑΛΩΙΔΓΑΘΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 
10. ΑΛΓΡΔΟΤ ΥΡΗΣΗΛΑ 
11. ΑΛΔΚΟΓΗΑΛΛΖ 

ΓΔΩΡΓΗΟ 
12. ΑΓΓΔΙΖ ΥΡΖΣΟ 
 

13. ΣΑΒΙΑΡΗΓΖ 
ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ 

14. ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΟΤ 
ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΑ 

15. ΥΑΣΕΖΓΔΩΡΓΗΟΤ 
ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ 

16. ΘΟΤΡΔΚΔΛΟ  
      ΙΑΚΠΡΟ 
17. ΔΚΚΑΛΟΤΖΙ ΓΑΛΑΖ 
18. ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ 

ΙΤΑΛΓΡΟ 
19. ΣΟΚΠΟΤΙΟΓΙΟΤ 

ΗΩΑΛΛΖ 
20. ΘΟΠΔΙΟΤΟ ΥΡΖΣΟ 
21. ΑΡΑΠΟΓΙΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 

22. ΠΙΑΣΑΛΟ ΔΙΔΤΘΔΡΗΟ 
23. ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ 
24. ΘΟΛΣΟ ΑΠΟΣΟΙΟ 
25. ΠΑΠΑΛΗΘΟΙΑΟΤ ΛΗΘΟΙΑΟ 
26. ΛΣΑΣΖ ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ 
27. ΓΑΪΣΑΛΑ-ΑΠΟΣΟΙΑΘΖ 

ΔΤΣΤΥΗΑ 
28. ΘΟΤΣΑΘΖ ΚΗΥΑΖΙ 
29. ΑΓΑΓΗΩΣΟΤ ΒΑΗΙΗΘΖ 
30. ΗΩΡΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 
31. ΓΘΟΤΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΤΑ 
32. ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ-ΘΑΡΘΑΛΖ 

ΑΛΣΩΛΗΑ 
33. ΠΑΠΑΘΩΣΑ ΒΑΗΙΔΗΟ 
 

 

  

 

  

 
ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 
ηεξώληαο ηα πξόρεηξα πξαθηηθά απηνύ, ν θ. Πιέζζαο Θσλ/λνο, ΣΔ1 Γηνηθεηηθνύ, 
κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 
«Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ 25 παξόληεο 
θαη 8 απόληεο, σο αθνινύζσο: 
 
 

ΓΖΚΑΡΥΟ :   ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ 
 

 

          ΠΑΡΟΛΣΔ                                                          ΑΠΟΛΣΔ ________ 
    
Θαιακπόθεο  Ηωάλλεο                                             Γαιαδνύια  Αιίθε  

Αλαληάδεο  Ληθόιανο                                                Αγγειήο Υξήζηνο 

Παπαινπθά  Δπηπρία                                                Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο 

Αληωλαξόπνπινο  Υξήζηνο – Δπιόγηνο                  Σνκπνύινγινπ Ηωάλλεο  

Ρόθνπ  Υαξίθιεηα                                                      Αξάπνγινπ  Γεώξγηνο 

Θαιύβεο  Γεώξγηνο                                                    Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 
Υαξακαξά  Γεωξγία                                                  Γαϊηαλά-Απνζηνιάθε  Δπηπρία   
Καλωιεδάθεο  Θεόδωξνο                                         Θνπηζάθεο  Κηραήι 

Αλδξένπ  Υξηζηίλα 

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 

Θάπνπα-Σξηαληαθύιινπ Θωλζηαληίλα 

Υαηδεγεωξγίνπ Θωλζηαληίλνο 

Θνπξεκέλνο Ιάκπξνο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 

Γεωξγακιήο Ιύζζαλδξνο 

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο  

Πιάηαλνο  Διεπζέξηνο 

Θόληνο  Απόζηνινο  
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Παπαληθνιάνπ  Ληθόιανο 
Ληάηζεο  Θωλζηαληίλνο  
Αγαγηώηνπ  Βαζηιηθή                                                                                

ηώξεο  Ληθόιανο 

Γθνύκα  Γαλάε-Δύα 

Αλαγλώζηνπ – Θαξθάλε  Αληωλία 

Παπαθώζηαο  Βαζίιεηνο  

 

 
εκεηώλεηαη όηη ζηελ πλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηόζν ε Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Γήκεηξα Αζαλαζίνπ, όζν θαη ν Πξόεδξνο 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Λ. Υαιθεδόλαο θ. Γεώξγηνο Θαηεξίλεο. 

 

 Κε ηε ζύκθσλε γλώκε όισλ ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ ώκαηνο, κεηά ηε 

ζπδήηεζε επί ησλ Δ.Ζ.Γ. ζεκάησλ, πξνηάρζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ θαηά ζεηξά ην 

8ν, 9ν θαη 5ν ζέκα ηεο Ζ.Γ., ελώ γηα ηα ινηπά ζέκαηα ηεξήζεθε ε ζεηξά κε ηελ 

νπνία απηά είραλ εγγξαθεί ζηελ Ζ.Γ. ηεο πλεδξίαζεο. 

 

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο : 

 

 Οη θ.θ. Ι.Γεσξγακιήο, Λ.Παπαληθνιάνπ, Β.Αγαγηώηνπ θαη Λ.ηώξεο απνρώξεζαλ από 

ηε πλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ο θ. Β.Παπαθώζηαο απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ 

ςεθνθνξία επί ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ζ θ. Θ.Θάπνπα-Σξηαληαθύιινπ απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 16νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ζ θ. Γ.Δ.Γθνύκα απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ 

ςεθνθνξία επί ηνπ 16νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ο θ. Α.Θόληνο απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 17νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 

 

Απνπζίεο :  

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Α.Γαιαδνύια, Υ.Αγγειήο θαη Π.Σαβιαξίδεο απνπζίαδαλ 

δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηελ θ. Πξόεδξν ηνπ Γ... 
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Ζ θ. Πξόεδξνο, παξνπζία ηνπ θ.  Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην 

21ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 

Οη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ όξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ε Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη ηελ 

ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθώο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή 

θαη ηνπο εηδηθνύο αγνξεηέο πνπ επηζπκνύλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.  

 

21ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.  

 

Ζ θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελε ην 21ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο πλεδξίαζεο θαη κε 
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 1327/18-1-2019 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 
Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκαηνο Αζιεηηζκνύ ηνπ Γήκνπ (Οξζή Δπαλάιεςε) αλέθεξε 
πξνο ην ώκα, κεηαμύ άιισλ, ηα αθόινπζα:  
 
Θύξηε Γήκαξρε, 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Γεκνηηθνί ύκβνπινη, 
 

ΘΔΚΑ: Έγθξηζε ζπλδηνξγάλωζεο  έθζεζεο παιαηώλ απηνθηλήηωλ  θαη 
θπθιηθήο δηαδξνκήο θαη έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζηωζεο. 

 
Ο Γήκνο Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδόλαο ηνπ  ζηα πιαίζηα ησλ Αζιεηηθώλ – 
Πνιηηηζηηθώλ Δθδειώζεσλ πξόθεηηαη λα ζπλδηνξγαλώζεη κε  ην κε Θεξδνζθνπηθό 
σκαηείν  ΦΗΙ.Π.Α. (Φίινη Παιαηνύ Απηνθηλήηνπ), , ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2019 από ηηο 
08:00 π.κ. θαη έσο 13.00 κ.κ,  έθζεζε παιαηώλ απηνθηλήησλ ζηελ Πιαηεία Δι. Βεληδέινπ  
θαη  θπθιηθή δηαδξνκή  ζηνπο εμήο δξόκνπο: Δθθίλεζε Γεθειείαο, Σξππηά, κύξλεο, 
Πξνύζεο ηεξκαηηζκόο επί ηεο νδνύ Γεθειείαο ζην ύςνο ηεο πιαηείαο Δι. Βεληδέινπ θαη 
κε ζηόρν ηελ θνηλή πξνβνιή ηνπ θιαζζηθνύ απηνθηλήηνπ σο αληηθείκελν ηδηαίηεξεο 
πνιηηηζηηθήο ζεκαζίαο θαη κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. 
 Ζ ηζηνξία ηνπ ΦΗΙ.Π.Α. (Φίινη Παιαηνύ Απηνθηλήηνπ)  μεθηλάεη ην 1972 ζηελ Αζήλα, 
όηαλ ην σκαηείν  ηδξύζεθε από κηα νκάδα επηθαλώλ Διιήλσλ, ιάηξεηο ηνπ θιαζζηθνύ 
απηνθηλήηνπ. ήκεξα, 46 ρξόληα αξγόηεξα, ε ΦΗΙ.Π.Α. είλαη κηα από ηηο παιαηόηεξεο 
ιέζρεο ηεο FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) κε ζεκαληηθή 
ζπκβνιή ζηε δηαηήξεζε ρηιηάδσλ ηζηνξηθώλ απηνθηλήησλ κέζα από ηνλ εζεινληηζκό θαη 
ηελ αγάπε ηνπ ηζηνξηθνύ απηνθηλήηνπ. Σα Κέιε ηνπ απαξηζκνύλ ζήκεξα πεξηζζόηεξα 
από 2.000 πνπ ηα ελώλεη ην πάζνο γηα ηελ αλαπαιαίσζε θαη ηελ ζπληήξεζε θιαζζηθώλ 
απηνθηλήησλ. 
Πξόζθαηα ε ΦΗΙ.Π.Α. ππέγξαςε Κλεκόλην Ακνηβαίαο Θαηαλόεζεο θαη πλεξγαζίαο κε 
ηελ Διιεληθή Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηελ UNESCO κε ζηόρν ηελ θνηλή πξνβνιή ηνπ 
θιαζζηθνύ απηνθηλήηνπ σο αληηθείκελν ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο ζεκαζίαο θαη κέξνο ηεο 
πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. 
Θύξηα δξάζε ηνπ σκαηείνπ, είλαη ε δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ, ξάιιπ αθξηβείαο θαη 
ζηαηηθώλ εθζέζεσλ ζε όιε ηελ Διιάδα, ζε δεκόζηνπο ρώξνπο όπνπ κπνξεί λα ζαπκάζεη 
ηα ηζηνξηθά απηνθίλεηα θαη ην επξύ θνηλό. 
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Γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο αλσηέξσ αζιεηηθήο εθδήισζεο, ε αλάιεςε ππνρξέσζεο 
από ηνλ Γήκν καο, πεξηιακβάλεη ,  θαη ζύκθσλα κε ηελ ζπλεκκέλε κειέηε (A.M.  13 
/2019) ηα θαησηέξσ: 
1. Δλνηθίαζε-κεηαθνξά-εγθαηάζηαζε-απεγθαηάζηαζε θάγθεισλ πεξίθξαμεο 

(Δλδεηθηηθό κεηθηό θόζηνο 400 €). 
2. Πξνκήζεηα αρπξόκπαισλ (Δλδεηθηηθό κεηθηό θόζηνο 300 €). 
3. Πξνκήζεηα  αθηζώλ θαη  εληύπσλ κε αξηζκνύο (Δλδεηθηηθό κεηθηό θόζηνο 372 €). 
 
πλνιηθό κεηθηό θόζηνο εθδήιωζεο:  1.072  € 

 
Παξαθαιείηαη ινηπόλ ην ζώκα όπωο:  
 
1. Δγθξίλεη ηελ ζπλδηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο αλσηέξσ αζιεηηθήο εθδήισζεο. 
Ο Γήκνο Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδόλαο γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο αλσηέξσ  
εθδήισζεο ζα ζπκβάιεη  κε : 
α) ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνύ πεξηθξνύξεζεο ζεκείσλ, όπνπ ζα δηέιζεη ε  εθδήισζε 
(Γεθειείαο, Σξππηά, κύξλεο, Πξνύζεο) από ηηο 08.00 π.κ. θαη έσο 13.00 κ.κ,   
β)  ηελ δηάζεζε ξεύκαηνο  γηα ερεηηθά, γξακκαηεία θιπ. επί ηεο Πιαηείαο Δι. Βεληδέινπ 
όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε έθζεζε παιαηώλ απηνθηλήησλ 
 
2.  Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο  πνζνύ 1.072 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  γηα 
ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ εθδήισζεο, ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 02.15.6472.002 
κε ηίηιν «Γαπάλεο Αζιεηηθώλ θαη Πνιηηηζηηθώλ Δθδειώζεσλ». 

 
 
Αθνινύζσο ηνλ ιόγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί 
αγνξεηέο απηώλ θαζώο θαη Γεκνηηθνί ύκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απόςεηο, ηηο 
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 
 
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ε θ. Πξόεδξνο έζεζε ην ζέκα, σο εηζάγεηαη, 
ζε ςεθνθνξία ελώπηνλ ηνπ ώκαηνο .   
 
Κεηά ηαύηα, ην Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία 
ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη : 
 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο») 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 158 παξ. 3 ηνπ Λ. 3463/06 (Γ.Θώδηθαο) 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Λ. 4555/18 («Θιεηζζέλεο Η») 

 
 
θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 
Α. Δγθξίλεη, ζηα πιαίζηα ησλ Αζιεηηθώλ-Πνιηηηζηηθώλ  Δθδειώζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην 
έηνο 2019, ηε ζπλδηνξγάλωζε κε  ην κε Θεξδνζθνπηθό σκαηείν  ΦΗΙ.Π.Α. (Φίινη 
Παιαηνύ Απηνθηλήηνπ), , ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2019 από ηηο 08:00 π.κ. θαη έσο 13.00 
κ.κ,  έθζεζεο παιαηώλ απηνθηλήηωλ ζηελ Πιαηεία Δι. Βεληδέινπ  θαη  θπθιηθήο 
δηαδξνκήο  ζηνπο εμήο δξόκνπο: Δθθίλεζε Γεθειείαο, Σξππηά, κύξλεο, Πξνύζεο 
ηεξκαηηζκόο επί ηεο νδνύ Γεθειείαο ζην ύςνο ηεο πιαηείαο Δι. Βεληδέινπ θαη κε ζηόρν 

ΑΔΑ: 7Ζ3046ΜΩ0Ι-Δ97



 6 

ηελ θνηλή πξνβνιή ηνπ θιαζζηθνύ απηνθηλήηνπ σο αληηθείκελν ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο 
ζεκαζίαο θαη κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. 
 Ζ ηζηνξία ηνπ ΦΗΙ.Π.Α. (Φίινη Παιαηνύ Απηνθηλήηνπ)  μεθηλάεη ην 1972 ζηελ Αζήλα, 
όηαλ ην σκαηείν  ηδξύζεθε από κηα νκάδα επηθαλώλ Διιήλσλ, ιάηξεηο ηνπ θιαζζηθνύ 
απηνθηλήηνπ. ήκεξα, 46 ρξόληα αξγόηεξα, ε ΦΗΙ.Π.Α. είλαη κηα από ηηο παιαηόηεξεο 
ιέζρεο ηεο FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) κε ζεκαληηθή 
ζπκβνιή ζηε δηαηήξεζε ρηιηάδσλ ηζηνξηθώλ απηνθηλήησλ κέζα από ηνλ εζεινληηζκό θαη 
ηελ αγάπε ηνπ ηζηνξηθνύ απηνθηλήηνπ. Σα Κέιε ηνπ απαξηζκνύλ ζήκεξα πεξηζζόηεξα 
από 2.000 πνπ ηα ελώλεη ην πάζνο γηα ηελ αλαπαιαίσζε θαη ηελ ζπληήξεζε θιαζζηθώλ 
απηνθηλήησλ. 
Πξόζθαηα ε ΦΗΙ.Π.Α. ππέγξαςε Κλεκόλην Ακνηβαίαο Θαηαλόεζεο θαη πλεξγαζίαο κε 
ηελ Διιεληθή Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηελ UNESCO κε ζηόρν ηελ θνηλή πξνβνιή ηνπ 
θιαζζηθνύ απηνθηλήηνπ σο αληηθείκελν ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο ζεκαζίαο θαη κέξνο ηεο 
πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. 
Θύξηα δξάζε ηνπ σκαηείνπ, είλαη ε δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ, ξάιιπ αθξηβείαο θαη 
ζηαηηθώλ εθζέζεσλ ζε όιε ηελ Διιάδα, ζε δεκόζηνπο ρώξνπο όπνπ κπνξεί λα ζαπκάζεη 
ηα ηζηνξηθά απηνθίλεηα θαη ην επξύ θνηλό. 
Γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο αλσηέξσ αζιεηηθήο εθδήισζεο, ε αλάιεςε ππνρξέσζεο 
από ηνλ Γήκν καο, πεξηιακβάλεη ,  θαη ζύκθσλα κε ηελ ζπλεκκέλε κειέηε (A.M.  13 
/2019) ηα θαησηέξσ: 
 

1. Δλνηθίαζε-κεηαθνξά-εγθαηάζηαζε-απεγθαηάζηαζε θάγθεισλ πεξίθξαμεο 
(Δλδεηθηηθό κεηθηό θόζηνο 400 €). 

2. Πξνκήζεηα αρπξόκπαισλ (Δλδεηθηηθό κεηθηό θόζηνο 300 €). 
3. Πξνκήζεηα  αθηζώλ θαη  εληύπσλ κε αξηζκνύο (Δλδεηθηηθό κεηθηό θόζηνο 372 €). 

 
πλνιηθό κεηθηό θόζηνο εθδήιωζεο:  1.072,00  € 
 
Ο Γήκνο Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδόλαο γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηεο αλσηέξσ  
εθδήισζεο ζα ζπκβάιεη  κε : 
 
α) ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνύ πεξηθξνύξεζεο ζεκείσλ, όπνπ ζα δηέιζεη ε  εθδήισζε 
(Γεθειείαο, Σξππηά, κύξλεο, Πξνύζεο) από ηηο 08.00 π.κ. θαη έσο 13.00 κ.κ,   
 
β)  ηελ δηάζεζε ξεύκαηνο  γηα ερεηηθά, γξακκαηεία θιπ. επί ηεο Πιαηείαο Δι. Βεληδέινπ 
όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε έθζεζε παιαηώλ απηνθηλήησλ 
 
Β. Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζηωζεο  πνζνύ 1.072,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α.)  γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ εθδήισζεο ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 
02.15.6472.002 κε ηίηιν «Γαπάλεο Αζιεηηθώλ θαη Πνιηηηζηηθώλ Δθδειώζεσλ» ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2019. 
 
 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 22/2019. 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

 
                              Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                      Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ.. 

 

                               ΓΔΩΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ                         ΔΙΔΤΘΔΡΗΟ ΠΙΑΣΑΛΟ 
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ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ.. 

 

Θαιακπόθεο  Ησάλλεο 

Αλαληάδεο  Ληθόιανο 

Παπαινπθά  Δπηπρία 

Αλησλαξόπνπινο  Υξήζηνο - Δπιόγηνο 

Ρόθνπ  Υαξίθιεηα 

Θαιύβεο  Γεώξγηνο 

Καλσιεδάθεο  Θεόδσξνο 

Αλδξένπ Υξεζηίλα 

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 

Υαηδεγεσξγίνπ Θσλζηαληίλνο 

Θνπξεκέλνο Ιάκπξνο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο 
Ληάηζεο  Θσλζηαληίλνο 

Αλαγλώζηνπ-Θαξθάλε Αλησλία 
 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                     Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
                                                     ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
Ζ Τπεύζπλε Γηεθπ/ζεσο 
Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ                                  ΓΔΩΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ 
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
Δζωηεξηθή Γηαλνκή :  
 

- Γ/λζε Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκα Αζιεηηζκνύ 
- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Αζιεηηζκνύ 
- Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
- Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
- Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ Τπνζέζεσλ 
- Σκήκα Ινγηζηεξίνπ 
- Σκήκα Πξνκεζεηώλ  
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 
- Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
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