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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 12/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 56/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Διαμόρφωση εισήγησης προς το Δ.Σ. για τον 
καθορισμό α) των  τελών χρήσεως 
πεζοδρομίων για τον εορτασμό της 
Πρωτομαγιάς έτους 2018, β)  των κατηγοριών 
των ευπαθών ομάδων και των σχετικών 
δικαιολογητικών που θα πρέπει να 
προσκομίσουν ώστε να δικαιούνται έκπτωση 
στα ανωτέρω τέλη και γ) των ημερομηνιών 
διεξαγωγής-διάρκειας του εορτασμού της 
Πρωτομαγιάς 2018». 
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Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 13 του μήνα Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 6150/12/9-3-
2018 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 Α΄. 
 
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) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 4) Ανανιάδης 
Νικόλαος 5) Γαλαζούλα Αλίκη και 6) Παπαλουκά Ευτυχία 
(αναπληρωματικό μέλος πλειοψηφίας). 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Καλαμπόκης Ιωάννης 2) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 3) 
Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 4) Πλάτανος Ελευθέριος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 6215/9-3-2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας επί του 
θέματος : 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός α) ημερομηνιών διεξαγωγής του εορτασμού της 
Πρωτομαγιάς 2018,  β) των  τελών χρήσης πεζοδρομίου για τον εορτασμό της 
Πρωτομαγιάς 2018 και γ)  των κατηγοριών των ευπαθών ομάδων και των 
σχετικών δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίσουν ώστε να 
δικαιούνται έκπτωση στα ανωτέρω τέλη.  
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 και του άρθρου  
72 του  Ν. 3852/10 : 
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A) Για τον καθορισμό των τελών χρήσης  πεζοδρομίου  για τον εορτασμό 
της Πρωτομαγιάς 2018 προτείνουμε τα εξής.:  

 
1. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από τη συμβολή των οδών Ν. Τρυπιά και 
Σμύρνης μέχρι τη συμβολή των οδών Αφών Γεωργιάδη  και Ατταλείας   
(Δ.Ε. Ν. Φιλαδέλφειας) και από τις δύο πλευρές σε 120,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 
1). Για τις ευπαθείς ομάδες :70€/τ.μ.  
2. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από την αρχή της Δεκελείας στη Νέα 
Χαλκηδόνα  μέχρι τη συμβολή των οδών  Ν. Τρυπιά και Ειρήνης (Δ.Ε. Ν. 
Χαλκηδόνας ) και από τις δύο πλευρές σε 100,00€/τ.μ.(Κατηγορία 2). Για τις 
ευπαθείς ομάδες :60,00€/τ.μ. 
3. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από Ατταλείας μέχρι την οδό Τρωάδος  
(Δ.Ε. Ν. Φιλ/φειας )και από τις δύο πλευρές σε 100,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 2). 
). Για τις ευπαθείς ομάδες :60€/τ.μ. 
4. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από Τρωάδος μέχρι Εμμανουηλίδη 
(Δ.Ε. Ν.Φιλ/φειας )  και από τις δύο, πλευρές σε 60,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 3). ). 
Για τις ευπαθείς ομάδες :30,00€/τ.μ. 
5.ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ  άνοδος προς Μεταμόρφωση  δεξιά  
(από την οδό Σμύρνης έως  οδό Τρωάδος είσοδος Άλσους  έναντι Α.Β. 
Βασιλόπουλος στη Δ.Ε. Ν. Φιλαδέλφειας  ) σε  70,00€/τ.μ. (Κατηγορία 3). 
Για τις ευπαθείς ομάδες :35,00€/τ.μ. 
6. Τα Τέλη  για τους καταστηματάρχες  επί της Πλατείας Ελ. Βενιζέλου (πρώην 
Πλ. Πατριάρχου )  Νέα Φιλαδέλφεια, για επιπλέον χώρους που θα καθορίσει 
εγκρίνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η χρήση των οποίων θα επιτραπεί 
κατά τη διάρκεια του εορτασμού,  να καθορισθούν  σε 60,00€/τ.μ.  
 
Β) Προτείνουμε επίσης τα κατωτέρω: 
 
 
1. Να διατεθούν θέσεις για κινητές καντίνες και φορητές ψησταριές έψησης 
μόνο στα εξής σημεία: 
. 
α) Πλατεία Πατριάρχου τρεις (3) θέσεις στην τιμή των 1.000,00 €  εκάστη 
ανεξαρτήτως ζώνης  . 
β) Λ. Δεκελείας, στροφή τρόλεϊ για Πίνδου μία (1) θέση στην τιμή των 800,00 € 
ανεξαρτήτως ζώνης. 
 
γ) Συμβολή των οδών Λ. Δεκελείας  και Εφέσσου (1) θέση στην τιμή των 
800,00 € ανεξαρτήτως ζώνης   
 
δ) Συμβολή των οδών Λ. Δεκελείας και Τρωάδος (1) θέση στην τιμή των  
800,00 € ανεξαρτήτως ζώνης  
 
2. Να εξαιρούνται της καταβολής τελών για παραχώρηση κοινοχρήστων 
χώρων τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και τα πολιτικά 
κόμματα. Κάθε σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή πολιτικό κόμμα  
να δικαιούται μια (1) θέση και μέχρι 4 τ.μ. 
3. Να οριστεί  τέλος για τους πωλητές βιβλίων στο μισό των ισχυουσών 
τιμών ανά κατηγορία και ζώνη και μέχρι 8 τ.μ. για κάθε αιτούντα. 
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4. Oι Επαγγελματίες που έχουν απευθείας πρόσοψη επί της Λεωφόρου 
Δεκελείας ή στον πεζόδρομο αυτής κατά περίπτωση, μπορούν να αιτηθούν  
μία (1) θέση έμπροσθεν του καταστήματός τους επί της Δεκελείας  
,προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό 
και να μην δυσχεραίνεται ο ανεφοδιασμός τους. κατά το χρονικό διάστημα που 
θα παραμένουν αυτά ανοιχτά κατά τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 2018.Τα 
τέσσερα (4) πρώτα μέτρα της θέσης θα δίνονται δωρεάν. Εάν η θέση είναι 
μεγαλύτερη των τεσσάρων μέτρων τα επόμενα τέσσερα  θα δίνονται με 
μειωμένη τιμή κατά 25% ανά τιμή ζώνης. Εάν η θέση που θα αιτηθούν είναι 
μεγαλύτερη των (οκτώ) 8τμ μέτρων για τα υπόλοιπα μέτρα θα καταβάλλεται 
ολόκληρο το τέλος της αντίστοιχης ζώνης. Σημειώνεται ότι οι επαγγελματίες 
δεν θα μπορούν τα αιτηθούν θέση η οποία υπερβαίνει το μήκος της πρόσοψης 
της επιχείρησής τους. 
5. Στις κάθετους στην Λεωφόρο Δεκελείας οδούς, να μην 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. 
6. Την χορήγηση μίας θέσης των  τεσσάρων (4) μέτρων δωρεάν για την 
εμποροπανήγυρη της Πρωτομαγιάς  2018 σε 50 επαγγελματίες με έδρα τη Ν. 
Φιλαδέλφεια – Ν. Χαλκηδόνα που τα καταστήματά τους  δεν έχουν απευθείας 
πρόσοψη  επί της οδού Δεκελείας, για την τοποθέτηση  περιπτέρου με τα 
προϊόντα τους. Για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας, βάσει πρωτοκόλλου της αίτησης των ενδιαφερομένων. Στα 
ανωτέρω  καταστήματα δεν περιλαμβάνονται αυτά της μαζικής εστίασης και 
αναψυχής καθώς και αυτά της παροχής υπηρεσιών. 
 
 

Γ)  Για τον καθορισμό  των κατηγοριών ευπαθών ομάδων που θα έχουν  
δικαίωμα  έκπτωσης  στα τέλη της Πρωτομαγιάς έτους 2018 καθώς  τον 
καθορισμό των σχετικών δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίσουν 
οι ενδιαφερόμενοι  προτείνουμε τα εξής: 

 
α) Άτομα με συνολικό δηλωθέν εισόδημα (υπόχρεος & σύζυγος) κάτω των 
5.000 € - επιπλέον δικ/κά τελευταίο εκκαθαριστικό   
β) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και συνολικό δηλωθέν 
εισόδημα (υπόχρεος & σύζυγος ) κάτω των 10.000 € - επιπλέον δικ/κά 
τελευταίο εκκαθαριστικό & πιστ/κό αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. 
γ) Πολύτεκνοι  με συνολικό δηλωθέν εισόδημα (υπόχρεος & σύζυγος ) κάτω 
των 10.000 € -επί πλέον δικ/κά :πρόσφατο  πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης & τελευταίο εκκαθαριστικό 
δ) Τρίτεκνοι   με ετήσιο εισόδημα κάτω των 10.000 € -επί πλέον δικ/κά 
:πρόσφατο  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης & τελευταίο 
εκκαθαριστικό 
ε)Αρχηγοί μονογονεϊκών  οικογενειών  με ετήσιο εισόδημα κάτω των   10.000 
€ -  επί πλέον δικ/κά :πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης & 
τελευταίο εκκαθαριστικό 
 
Στις ανωτέρω κατηγορίες ευπαθών ομάδων  θα χορηγηθούν  μέχρι και  260 
άδειες  (κάθε άτομο θα δικαιούται μία άδεια ) και μέχρι 8 τ.μ. ανά άδεια. 
Συγκεκριμένα θα χορηγηθούν   
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στην Α΄ Ζώνη  εβδομήντα πέντε άδειες (75) , στη Β΄ ζώνη εκατόν δέκα (110) 
άδειες και στη Γ΄ ζώνη εβδομήντα  πέντε ( 75) άδειες.   
 
Οτιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται με τα ανωτέρω ρυθμίζεται  με το Κανονιστικό 
Πλαίσιο εορτασμού της Πρωτομαγιάς, όπως αυτό διαμορφώνεται με τις 
εκάστοτε τροποποιήσεις του. 
 
Ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς έτους 2018 προτείνεται να διεξαχθεί από 
29/04/2018 έως 01/05/2018. 
 
Καλείστε λοιπόν αφού λάβετε υπόψη τα ανωτέρω όπως αποφασίσετε σχετικά 
και εισαγάγετε το θέμα προς έγκριση στο Δ.Σ. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 12/2018 Πρακτικό της Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια 
της Συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κ. Α.Κόντος πρότεινε να 
διαμορφωθούν οι τιμές των παρ. Β1β και Β1δ της εισήγησης που αφορούν 
κινητές καντίνες και φορητές ψησταριές έψησης στα 850,00 € και 750,00 € 
αντιστοίχως, πρόταση που έγινε αποδεκτή από τη Διοίκηση. Επίσης ο 
Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών κ. Μ.Λάλος-Αναγνώστου πρότεινε στην παρ. 
Β6 της εισήγησης η χορήγηση των τεσσάρων δωρεάν μέτρων για την 
εμποροπανήγυρη να αφορά 50 επαγγελματίες που έχουν έδρα τη Ν.Φ.-Ν.Χ. ή 
διατηρούν καταστήματα σε αυτήν. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, ως 
τροποποιήθηκε, τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της και τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 και 
όλα τα έγγραφα και στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
Α. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των τελών 
χρήσεως πεζοδρομίων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς έτους 2018, 
προτείνοντας αυτά να καθορισθούν ως ακολούθως: 
 
1. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από τη συμβολή των οδών Ν. Τρυπιά και 
Σμύρνης μέχρι τη συμβολή των οδών Αφών Γεωργιάδη  και Ατταλείας   
(Δ.Ε. Ν. Φιλαδέλφειας) και από τις δύο πλευρές σε 120,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 
1). Για τις ευπαθείς ομάδες :70€/τ.μ.  
2. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από την αρχή της Δεκελείας στη Νέα 
Χαλκηδόνα  μέχρι τη συμβολή των οδών  Ν. Τρυπιά και Ειρήνης (Δ.Ε. Ν. 
Χαλκηδόνας ) και από τις δύο πλευρές σε 100,00€/τ.μ.(Κατηγορία 2). Για τις 
ευπαθείς ομάδες :60,00€/τ.μ. 
3. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από Ατταλείας μέχρι την οδό Τρωάδος  
(Δ.Ε. Ν. Φιλ/φειας )και από τις δύο πλευρές σε 100,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 2). 
). Για τις ευπαθείς ομάδες :60€/τ.μ. 
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4. ΛΕΩΦ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για το τμήμα από Τρωάδος μέχρι Εμμανουηλίδη 
(Δ.Ε. Ν.Φιλ/φειας )  και από τις δύο, πλευρές σε 60,00 €/τ.μ. (Κατηγορία 3). ). 
Για τις ευπαθείς ομάδες :30,00€/τ.μ. 
5.ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ Λ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ  άνοδος προς Μεταμόρφωση  δεξιά  
(από την οδό Σμύρνης έως  οδό Τρωάδος είσοδος Άλσους  έναντι Α.Β. 
Βασιλόπουλος στη Δ.Ε. Ν. Φιλαδέλφειας  ) σε  70,00€/τ.μ. (Κατηγορία 3). 
Για τις ευπαθείς ομάδες :35,00€/τ.μ. 
6. Τα Τέλη  για τους καταστηματάρχες  επί της Πλατείας Ελ. Βενιζέλου (πρώην 
Πλ. Πατριάρχου )  Νέα Φιλαδέλφεια, για επιπλέον χώρους που θα καθορίσει 
εγκρίνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η χρήση των οποίων θα επιτραπεί 
κατά τη διάρκεια του εορτασμού,  να καθορισθούν  σε 60,00€/τ.μ.  
 
 
 
Β. Εισηγείται επίσης τα κατωτέρω: 
 
1. Να διατεθούν θέσεις για κινητές καντίνες και φορητές ψησταριές έψησης 
μόνο στα εξής σημεία: 
. 
α) Πλατεία Πατριάρχου τρεις (3) θέσεις στην τιμή των 1.000,00 €  εκάστη 
ανεξαρτήτως ζώνης  . 
β) Λ. Δεκελείας, στροφή τρόλεϊ για Πίνδου μία (1) θέση στην τιμή των 850,00 € 
ανεξαρτήτως ζώνης. 
 
γ) Συμβολή των οδών Λ. Δεκελείας  και Εφέσσου (1) θέση στην τιμή των 
800,00 € ανεξαρτήτως ζώνης   
 
δ) Συμβολή των οδών Λ. Δεκελείας και Τρωάδος (1) θέση στην τιμή των  
750,00 € ανεξαρτήτως ζώνης  
 
2. Να εξαιρούνται της καταβολής τελών για παραχώρηση κοινοχρήστων 
χώρων τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και τα πολιτικά 
κόμματα. Κάθε σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή πολιτικό κόμμα  
να δικαιούται μια (1) θέση και μέχρι 4 τ.μ. 
3. Να οριστεί  τέλος για τους πωλητές βιβλίων στο μισό των ισχυουσών 
τιμών ανά κατηγορία και ζώνη και μέχρι 8 τ.μ. για κάθε αιτούντα. 
 
4. Oι Επαγγελματίες που έχουν απευθείας πρόσοψη επί της Λεωφόρου 
Δεκελείας ή στον πεζόδρομο αυτής κατά περίπτωση, μπορούν να αιτηθούν  
μία (1) θέση έμπροσθεν του καταστήματός τους επί της Δεκελείας  
,προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό 
και να μην δυσχεραίνεται ο ανεφοδιασμός τους. κατά το χρονικό διάστημα που 
θα παραμένουν αυτά ανοιχτά κατά τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 2018.Τα 
τέσσερα (4) πρώτα μέτρα της θέσης θα δίνονται δωρεάν. Εάν η θέση είναι 
μεγαλύτερη των τεσσάρων μέτρων τα επόμενα τέσσερα  θα δίνονται με 
μειωμένη τιμή κατά 25% ανά τιμή ζώνης. Εάν η θέση που θα αιτηθούν είναι 
μεγαλύτερη των (οκτώ) 8τμ μέτρων για τα υπόλοιπα μέτρα θα καταβάλλεται 
ολόκληρο το τέλος της αντίστοιχης ζώνης. Σημειώνεται ότι οι επαγγελματίες 
δεν θα μπορούν τα αιτηθούν θέση η οποία υπερβαίνει το μήκος της πρόσοψης 
της επιχείρησής τους. 
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5. Στις κάθετους στην Λεωφόρο Δεκελείας οδούς, να μην 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. 
6. Την χορήγηση μίας θέσης των  τεσσάρων (4) μέτρων δωρεάν για την 
εμποροπανήγυρη της Πρωτομαγιάς  2018 σε 50 επαγγελματίες με έδρα τη Ν. 
Φιλαδέλφεια – Ν. Χαλκηδόνα ή που διατηρούν καταστήματα σε αυτήν, και των 
οποίων τα καταστήματα  δεν έχουν απευθείας πρόσοψη  επί της οδού 
Δεκελείας, για την τοποθέτηση  περιπτέρου με τα προϊόντα τους. Για τη 
χορήγηση των εν λόγω αδειών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει 
πρωτοκόλλου της αίτησης των ενδιαφερομένων. Στα ανωτέρω  καταστήματα 
δεν περιλαμβάνονται αυτά της μαζικής εστίασης και αναψυχής καθώς και αυτά 
της παροχής υπηρεσιών. 
 
 

Γ) Για τον καθορισμό  των κατηγοριών ευπαθών ομάδων που θα έχουν  
δικαίωμα  έκπτωσης  στα τέλη της Πρωτομαγιάς έτους 2018 καθώς  και για 
τον καθορισμό των σχετικών δικαιολογητικών που θα πρέπει να 
προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι  εισηγείται τα εξής: 

 
α) Άτομα με συνολικό δηλωθέν εισόδημα (υπόχρεος & σύζυγος) κάτω των 
5.000 € - επιπλέον δικ/κά τελευταίο εκκαθαριστικό   
β) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και συνολικό δηλωθέν 
εισόδημα (υπόχρεος & σύζυγος ) κάτω των 10.000 € - επιπλέον δικ/κά 
τελευταίο εκκαθαριστικό & πιστ/κό αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. 
γ) Πολύτεκνοι  με συνολικό δηλωθέν εισόδημα (υπόχρεος & σύζυγος ) κάτω 
των 10.000 € -επί πλέον δικ/κά :πρόσφατο  πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης & τελευταίο εκκαθαριστικό 
δ) Τρίτεκνοι   με ετήσιο εισόδημα κάτω των 10.000 € -επί πλέον δικ/κά 
:πρόσφατο  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης & τελευταίο 
εκκαθαριστικό 
ε)Αρχηγοί μονογονεϊκών  οικογενειών  με ετήσιο εισόδημα κάτω των   10.000 
€ -  επί πλέον δικ/κά :πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης & 
τελευταίο εκκαθαριστικό 
 
Στις ανωτέρω κατηγορίες ευπαθών ομάδων  θα χορηγηθούν  μέχρι και  260 
άδειες  (κάθε άτομο θα δικαιούται μία άδεια ) και μέχρι 8 τ.μ. ανά άδεια. 
Συγκεκριμένα θα χορηγηθούν  στην Α΄ Ζώνη  εβδομήντα πέντε άδειες (75) , 
στη Β΄ ζώνη εκατόν δέκα (110) άδειες και στη Γ΄ ζώνη εβδομήντα  πέντε ( 75) 
άδειες.   
 
Ο,τιδήποτε άλλο δεν προβλέπεται με τα ανωτέρω ρυθμίζεται  με το 
Κανονιστικό Πλαίσιο εορτασμού της Πρωτομαγιάς, όπως αυτό διαμορφώνεται 
με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. 
 
Δ) 
 
Ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς έτους 2018 προτείνεται να είναι 
τριήμερος και συγκεκριμένα να διεξαχθεί από την Κυριακή 29/04/2018 
έως και την Τρίτη 01/05/2018. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  56/2018 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                             ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
                                      ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Τμήμα Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας  
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
6. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
7. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 
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