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Α Π Ο  Π Α  Κ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 9/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 47/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                              Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Γηακόξθσζε εηζήγεζεο πξνο ην Γ.. γηα ηνλ 
θαζνξηζκό α) ησλ  ηειώλ ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ 
γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο Πξσηνκαγηάο έηνπο 2020, β)  
ησλ θαηεγνξηώλ ησλ εππαζώλ νκάδσλ θαη ησλ 
ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκίζνπλ ώζηε λα δηθαηνύληαη έθπησζε ζηα 
αλσηέξσ ηέιε θαη γ) ησλ εκεξνκεληώλ 
δηεμαγσγήο-δηάξθεηαο ηνπ ενξηαζκνύ ηεο 
Πξσηνκαγηάο 2020». 

 
 

ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 4 ηνπ κήλα Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 9 π.κ. 
ζπλήιζε ζε  πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 5380/9/28-2-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
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Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε 
κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 

ΠΑΡΟΛΣΔ 

 
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο  2) Σάθαο Ζιίαο, Αληηπξόεδξνο 3) 

Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο  4) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο 5) Γξεηδειηάο Παληειήο 
6) Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 7) εξεηάθεο Ληθόιανο, κέιε. 

 
 
ΑΠΟΛΣΔ  
 
1) Παπαθώζηα Αλζή θαη 2) Κπεξδέζεο ππξίδσλ, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη 

λόκηκα θιεηεύζεθαλ, έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξόεδξν ηεο Ο.Δ. Αληί 
ηεο πξώηεο παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Λ. 
3852/10, όπσο ηζρύεη, ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο 
Γεκάξρνπ «Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Υαιθεδόλα Πνιηηώλ Πνιηηεία» θ. Γξακκέλνο 
ππξίδσλ. 

 
 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 1ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 5073/26-2-2020 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ 
Τπεξεζηώλ/Σκήκα Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο επί ηνπ ζέκαηνο : 
 
ΘΔΚΑ: Θαζνξηζκόο α) εκεξνκεληώλ δηεμαγσγήο ηνπ ενξηαζκνύ ηεο Πξσηνκαγηάο 
2020,  β) ησλ  ηειώλ ρξήζεο πεδνδξνκίνπ γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο Πξσηνκαγηάο 2020 
θαη γ) ησλ θαηεγνξηώλ ησλ εππαζώλ νκάδσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ 
ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ώζηε λα δηθαηνύληαη έθπησζε ζηα αλσηέξσ ηέιε.  
 
Θύξηε Πξόεδξε, 
 
ύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 3 ηος Λ. 1080/80 και ηος άπθπος 72 
ηος  Λ. 3852/10 καθώρ και ηο άπθπο 8 ηηρ ςπ απιθ. 62/2018 κανονιζηικήρ 
απόθαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος   
 

A) Για ηον καθοπιζμό ησλ ηειώλ ρξήζεο  πεδνδξνκίνπ  γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο 
Πξσηνκαγηάο 2020 πξνηείλνπκε ηα εμήο.:  

 
1. ΙΔΩΦ. ΓΔΘΔΙΔΗΑ γηα ην ηκήκα από ηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Λ. Σπςπιά και 
μύπνηρ κέρξη ηε ζπκβνιή ησλ οδών Αθών Γευπγιάδη  και Αηηαλείαρ(Γ.Δ. 
Λ.Φηιαδέιθεηαο) θαη από ηηο δύν πιεπξέο ζε 130,00 €/η.κ. (Θαηηγοπία 1). Για ηιρ 
εςπαθείρ ομάδερ : 80,00 €/η.κ.  
2. ΙΔΩΦ. ΓΔΘΔΙΔΗΑ γηα ην ηκήκα από ηελ αξρή ηεο Γεθειείαο ζηε Λέα Υαιθεδόλα 
κέρξη ηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Λ. Σπςπιά και Διπήνηρ(Γ.Δ. Λ. Υαιθεδόλαο)θαη από ηηο 
δύν πιεπξέο ζε 110,00€/η.κ.(Θαηηγοπία 2). Για ηιρ εςπαθείρ ομάδερ : 65,00 
€/η.κ. 
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3. ΙΔΩΦ. ΓΔΘΔΙΔΗΑ γηα ην ηκήκα από Αηηαλείαρ κέρξη ηελ νδό Σπυάδορ (Γ.Δ. 
Λ.Φηιαδέιθεηαο)θαη από ηηο δύν πιεπξέο ζε 110,00 €/η.κ. (Θαηηγοπία 2).  Για ηιρ 
εςπαθείρ ομάδερ : 65,00 €/η.κ. 
4. ΙΔΩΦ. ΓΔΘΔΙΔΗΑ γηα ην ηκήκα από Σπυάδορ κέρξη ηπαηηγού Παπάγος (Γ.Δ.             
Λ.Φηιαδέιθεηαο) θαη από ηηο δύν, πιεπξέο ζε 75,00 €/η.κ. (Θαηηγοπία 3). Για ηιρ 
εςπαθείρ ομάδερ : 45,00 €/η.κ. 
5.ΠΔΕΟΓΡΟΚΟ Ι. ΓΔΘΔΙΔΗΑ  άνοδορ ππορ Κεηαμόπθυζη  δεξιά  (από ηην 
οδό μύπνηρ έυρ οδό Σπυάδορ είζοδορ Άλζοςρ ένανηι Α.Β. Βαζιλόποςλορ 
(Γ.Δ.Λ. Φηιαδέιθεηαο) ζε 60,00€/η.μ. (Θαηηγοπία 4). Για ηιρ εςπαθείρ ομάδερ : 
35,00 €/η.μ. 
6. Σα Σέιε γηα ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο επί ηεο Πιαηείαο Δι. Βεληδέινπ (πξώελ Πι. 
Παηξηάξρνπ) Λέα Φηιαδέιθεηα, γηα επηπιένλ ρώξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη εγθξίλεη ε 
Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ε ρξήζε ησλ νπνίσλ ζα επηηξαπεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
ενξηαζκνύ,  λα θαζνξηζζνύλ  ζε 50,00 €/η.μ. 
 
Β)Πποηείνοςμε επίζηρ ηα καηυηέπυ: 
 
1.Λα δηαηεζνύλ ζέζεηο γηα θηλεηέο θαληίλεο θαη θνξεηέο ςεζηαξηέο έςεζεο κόλν ζηα 
εμήο ζεκεία, αλεμαξηήησο δώλεο: 
. 
α) Πιαηεία Παηξηάξρνπ δύν (2) ζέζεηο ελληαθόζηα επξώ (900,00€) έθαζηε. 
β) Ι. Γεθειείαο, ζηξνθή ηξόιετ γηα Πίλδνπ (1) ζέζε επηαθόζηα πελήληα επξώ 
(750,00€) 
γ) πκβνιή ησλ νδώλ Ι. Γεθειείαο  θαη Δθέζζνπ (1) ζέζε επηαθόζηα πελήληα επξώ          
(750,00€) 
δ) πκβνιή ησλ νδώλ Ι. Γεθειείαο θαη Σξσάδνο (1) ζέζε επηαθόζηα πελήληα επξώ 
(750,00€) 
 
2. Λα εμαηξνύληαη ηεο θαηαβνιήο ηειώλ γηα παξαρώξεζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηα 
ζσκαηεία κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα θαζώο θαη ηα πνιηηηθά θόκκαηα. Θάθε 
ζυμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα ή πολιηικό κόμμα  να δικαιούηαι 
μια (1) θέζη και μέσπι 4 η.μ. 
 
3. Λα νξηζηεί ηέινο γηα ηνπο πσιεηέο βηβιίσλ θαζώο θαη γηα ηνπο αδεηνύρνπο έξγσλ 
ηέρλεο, θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ, εηδώλ ιατθήο ηέρλεο θ.ι.π. ζηο μιζό 
ηυν ιζσςοςζών ηιμών αλά θαηεγνξία θαη δώλε θαη κέρξη 8 η.κ. γηα θάζε αηηνύληα. 
 
4. Λα νξηζηεί ηέινο γηα όινπο ηνπο δηθαηνύρνπο Θ.Δ.Α ζηο μιζό ηυν ιζσςοςζών 
ηιμών αλά θαηεγνξία θαη δώλε θαη κέρξη 4η.κ. γηα θάζε αηηνύληα 
 
5.Oη Δπαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ απεςθείαρ ππόζοτη επί ηεο Ιεσθόξνπ Γεθειείαο 
κπνξνύλ λα αηηεζνύλ κία (1) ζέζε έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηόο ηνπο επί ηεο 
Γεθειείαο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ειεύζεξε πξόζβαζε ζην θαηαλαισηηθό 
θνηλό θαη λα κελ δπζρεξαίλεηαη ν αλεθνδηαζκόο ηνπο. θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 
ζα παξακέλνπλ απηά αλνηρηά θαηά ηνλ ενξηαζκό ηεο Πξσηνκαγηάο 2020. Σα ηέζζεξα 
(4) πξώηα κέηξα ηεο ζέζεο ζα δίλνληαη δσξεάλ. Δάλ ε ζέζε είλαη κεγαιύηεξε ησλ 
ηεζζάξσλ κέηξσλ ηα επόκελα ηέζζεξα  ζα δίλνληαη κε κεησκέλε ηηκή θαηά 25% αλά 
ηηκή δώλεο. Δάλ ε ζέζε πνπ ζα αηηεζνύλ είλαη κεγαιύηεξε ησλ (νθηώ) 8ηκ κέηξσλ 
γηα ηα ππόινηπα κέηξα ζα θαηαβάιιεηαη νιόθιεξν ην ηέινο ηεο αληίζηνηρεο δώλεο. 
εκεηώλεηαη όηη νη επαγγεικαηίεο δελ ζα κπνξνύλ λα αηηεζνύλ ζέζε ε νπνία 
ππεξβαίλεη ην κήθνο ηεο πξόζνςεο ηεο επηρείξεζήο ηνπο. 
 
6. ηηο θάζεηνπο ζηελ Ιεσθόξν Γεθειείαο νδνύο, να μην ηοποθεηηθούν πάγκοι 
μικποπυληηών και να παπαμείνοςν ανοισηοί καθ’ όλη ηη διάπκεια ηος 
πανηγςπιού, έηζη ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε κεηαθίλεζε ησλ πεδώλ 
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη ε δηέιεπζε νρεκάησλ ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο. 
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7. Σελ σοπήγηζη μίαρ θέζηρ ηυν ηεζζάξσλ (4) κέηξσλ δσξεάλ γηα ηελ 
εκπνξνπαλήγπξε ηεο Πξσηνκαγηάο 2020 ζε 25 επαγγεικαηίεο κε έδξα ηε Λ. 
Φηιαδέιθεηα – Λ. Υαιθεδόλα πνπ ηα θαηαζηήκαηά ηνπο δελ έρνπλ απεπζείαο 
πξόζνςε  επί ηεο νδνύ Γεθειείαο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε  πεξηπηέξνπ κε ηα πξντόληα 
ηνπο. Γηα ηελ  ρνξήγεζε ησλ ελ ιόγσ αδεηώλ ζα ηεξεζεί  ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, 
βάζεη πξσηνθόιινπ  ηεο αίηεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. ηα αλσηέξσ  θαηαζηήκαηα 
δελ πεξηιακβάλνληαη απηά ηεο καδηθήο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο θαζώο θαη απηά ηεο 
παξνρήο ππεξεζηώλ. 
 
 

Γ)  Για ηον καθοπιζμό  ησλ θαηεγνξηώλ εππαζώλ νκάδσλ πνπ ζα έρνπλ  
δηθαίσκα  έθπησζεο  ζηα ηέιε ηεο Πξσηνκαγηάο έηνπο 2020 θαζώο  ηνλ 
θαζνξηζκό ησλ ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νη 
ελδηαθεξόκελνη  πξνηείλνπκε ηα εμήο: 
 

α)Άηνκα κε ζπλνιηθό δεισζέλ εηζόδεκα (ππόρξενο & ζύδπγνο) θάησ ησλ 5.000 € - 
επηπιένλ δηθ/θά: ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθό   
β)Άηνκα κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ θαη ζπλνιηθό δεισζέλ εηζόδεκα 
(ππόρξενο & ζύδπγνο ) θάησ ησλ 10.000 € - επηπιένλ δηθ/θά: ηειεπηαίν 
εθθαζαξηζηηθό &πηζη/θό αλαπεξίαο από ΘΔ.Π.Α. 
γ) Πνιύηεθλνη  κε ζπλνιηθό δεισζέλ εηζόδεκα (ππόρξενο & ζύδπγνο) θάησ ησλ 
10.000 € -επί πιένλ δηθ/θά: πξόζθαην  πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο & 
ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθό 
δ)Σξίηεθλνη κε εηήζην εηζόδεκα θάησ ησλ 10.000 €-επί πιένλ δηθ/θά: πξόζθαην  
πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο & ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθό ε)Αξρεγνί 
κνλνγνλετθώλ  νηθνγελεηώλ  κε εηήζην εηζόδεκα θάησ ησλ   10.000 € -  επί πιένλ 
δηθ/θά: πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο & ηειεπηαίν 
εθθαζαξηζηηθό 
 
ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο εππαζώλ νκάδσλ  ζα ρνξεγεζνύλ  κέρξη θαη 250 άδεηεο 
(θάζε άηνκν ζα δηθαηνύηαη κία άδεηα) θαη κέρξη 4η.κ. αλά άδεηα. πγθεθξηκέλα ζα 
ρνξεγεζνύλ   
ζηελ Α΄ Εώλε εβδνκήληα πέληε άδεηεο (75), ζηε Β΄ δώλε εθαηό (100) άδεηεο θαη ζηε 
Γ΄ δώλε εβδνκήληα  πέληε (75) άδεηεο.  
 
Γ) Ο εοπηαζμόρ ηηρ Ππυηομαγιάρ έηοςρ 2020 πποηείνεηαι να είναι 
ηπιήμεπορ και ζςγκεκπιμένα να διεξασθεί από ηην Πέμπηη 30/04/2020 και 
ώπα 7π.μ. έυρ και ηο άββαηο 02/05/2020 και ώπα 12μ.μ. 
 
Οηηδήπνηε άιιν δελ πξνβιέπεηαη κε ηα αλσηέξσ ξπζκίδεηαη  κε ην Θαλνληζηηθό 
Πιαίζην ενξηαζκνύ ηεο Πξσηνκαγηάο (ΑΓ 62/2018), όπσο απηό δηακνξθώλεηαη κε 
ηηο εθάζηνηε ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 
 
Θαιείζηε ινηπόλ αθνύ ιάβεηε ππόςε ηα αλσηέξσ όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά θαη 
εηζαγάγεηε ην ζέκα πξνο έγθξηζε ζην Γ.. 
 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 9/2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλεδξίαζεο ην κέινο 
ηεο Ο.Δ. θ. Αξ. Βαζηιόπνπινο πξόηεηλε λα ζπκπιεξσζεί ε παξ. Β2 ηεο εηζήγεζεο 
ώζηε λα εμαηξνύληαη ηεο θαηαβνιήο ηειώλ γηα παξαρώξεζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη 
ηα αζιεηηθά εξαζηηερληθά ζσκαηεία θαη νη ηνπηθνί ζύιινγνη θαη θνξείο πνπ είλαη 
αλαγλσξηζκέλα θαη ζα πξνζθνκίζνπλ ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, πξόηαζε 
πνπ έγηλε απνδεθηή από ηνλ θ. Γήκαξρν.  
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ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
 

 Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζαλ όηη ηάζζνληαη: 
 

1) Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Αξ.Βαζηιόπνπινο, κόλν σο πξνο ηελ παξ. Α΄ ηεο 
εηζήγεζεο πνπ αθνξά ηνπο ζπληειεζηέο ησλ ελ ζέκαηη ηειώλ. 

 
2) Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Π.Γξεηδειηάο πνπ ζεσξεί πςεινύο ηνπο πξνηεηλόκελνπο 

ζπληειεζηέο ησλ ηειώλ θαη δηάηξεηε ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο έθπησζεο ζε 
θαηεγνξίεο εππαζώλ νκάδσλ. 
 

3) Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Θ.Σνκπνύινγινπ πνπ ζεσξεί όηη ε ζρεηηθή αξηζ. 62/2018 
θαλνληζηηθή απόθαζε Γ.. αληηβαίλεη ζην Λόκν, δεδνκέλνπ όηη θαη αληίζηνηρε 
απόθαζε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαηέπεζε θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο, θαη 
όηη δελ δηεπθξηλίδεηαη ν ηξόπνο δηάζεζεο ησλ ζέζεσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, 
επηθπιαζζόκελνο λα ηνπνζεηεζεί αλαιπηηθά επί ηνπ ζέκαηνο ζην Γ... 
 

4) To κέινο ηεο Ο.Δ θ. Λ. εξεηάθεο, δηαθσλώληαο κε ηε ζπλνιηθή ινγηθή ηνπ 
ζέκαηνο, ιόγσ ηεο πάγηαο ζέζεο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ππέξ ηεο 
απνζύλδεζεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο από ηνλ ενξηαζκό ηεο εξγαηηθήο 
Πξσηνκαγηάο. 

 
 
Ζ Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, σο ζπκπιεξώζεθε 
σο πξνο ηελ παξ. Β2, ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
72 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 
4623/19, απηέο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 1080/80, ην άξζξν 8 ηεο αξηζ. 62/2018 
θαλνληζηηθήο απόθαζεο Γ.. θαη όια ηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε 
ηεο 

 
 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 
[4 ΤΠΔΡ-4 ΘΑΣΑ]  

(υρ ππορ ηο ζκέλορ ηυν ζςνηελεζηών ηυν ηελών) 
[5 ΤΠΔΡ-3 ΘΑΣΑ]  

(υρ ππορ ηα ςπόλοιπα ζκέλη ηηρ ειζήγηζηρ) 
 
 

Α. Διζηγείηαι [κε ηελ ςήθν ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Ο.Δ. ιόγσ ηεο επειζνύζεο 
ηζνςεθίαο λα επηθξαηεί, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 1 εδαθ. 3 ηνπ 
Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην άξζξν 77 ηνπ Λ. 
4555/18 («Θιεηζζέλεο Η)] πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνλ θαζνξηζκό ησλ ηειώλ 
ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο Πξσηνκαγηάο έηνπο 2020, πξνηείλνληαο 
απηά λα θαζνξηζζνύλ σο αθνινύζσο: 
 
1. ΙΔΩΦ. ΓΔΘΔΙΔΗΑ γηα ην ηκήκα από ηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Λ. Σπςπιά και 
μύπνηρ κέρξη ηε ζπκβνιή ησλ οδών Αθών Γευπγιάδη  και Αηηαλείαρ (Γ.Δ. 
Λ.Φηιαδέιθεηαο) θαη από ηηο δύν πιεπξέο ζε 130,00 €/η.κ. (Θαηηγοπία 1). Για ηιρ 
εςπαθείρ ομάδερ : 80,00 €/η.κ.  
2. ΙΔΩΦ. ΓΔΘΔΙΔΗΑ γηα ην ηκήκα από ηελ αξρή ηεο Γεθειείαο ζηε Λέα Υαιθεδόλα 
κέρξη ηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Λ. Σπςπιά και Διπήνηρ (Γ.Δ. Λ. Υαιθεδόλαο) θαη από 
ηηο δύν πιεπξέο ζε 110,00€/η.κ.(Θαηηγοπία 2). Για ηιρ εςπαθείρ ομάδερ : 
65,00 €/η.κ. 

ΑΔΑ: ΩΑΚ146ΜΩ0Ι-ΣΟ3



3. ΙΔΩΦ. ΓΔΘΔΙΔΗΑ γηα ην ηκήκα από Αηηαλείαρ κέρξη ηελ νδό Σπυάδορ (Γ.Δ. 
Λ.Φηιαδέιθεηαο) θαη από ηηο δύν πιεπξέο ζε 110,00 €/η.κ. (Θαηηγοπία 2).  Για ηιρ 
εςπαθείρ ομάδερ : 65,00 €/η.κ. 
4. ΙΔΩΦ. ΓΔΘΔΙΔΗΑ γηα ην ηκήκα από Σπυάδορ κέρξη ηπαηηγού Παπάγος (Γ.Δ.             
Λ.Φηιαδέιθεηαο) θαη από ηηο δύν, πιεπξέο ζε 75,00 €/η.κ. (Θαηηγοπία 3). Για ηιρ 
εςπαθείρ ομάδερ : 45,00 €/η.κ. 
5.ΠΔΕΟΓΡΟΚΟ Ι. ΓΔΘΔΙΔΗΑ  άνοδορ ππορ Κεηαμόπθυζη  δεξιά  (από ηην 
οδό μύπνηρ έυρ οδό Σπυάδορ είζοδορ Άλζοςρ ένανηι Α.Β. Βαζιλόποςλορ 
(Γ.Δ.Λ. Φηιαδέιθεηαο) ζε 60,00€/η.μ. (Θαηηγοπία 4). Για ηιρ εςπαθείρ ομάδερ : 
35,00 €/η.μ. 
6. Σα Σέιε γηα ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο επί ηεο Πιαηείαο Δι. Βεληδέινπ (πξώελ Πι. 
Παηξηάξρνπ) Λέα Φηιαδέιθεηα, γηα επηπιένλ ρώξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη εγθξίλεη ε 
Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ε ρξήζε ησλ νπνίσλ ζα επηηξαπεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
ενξηαζκνύ,  λα θαζνξηζζνύλ  ζε 50,00 €/η.μ. 
 
 
Β. Διζηγείηαι επίζηρ ηα καηυηέπυ: 
 
1.Λα δηαηεζνύλ ζέζεηο γηα θηλεηέο θαληίλεο θαη θνξεηέο ςεζηαξηέο έςεζεο κόλν ζηα 
εμήο ζεκεία, αλεμαξηήησο δώλεο: 
 
α) Πιαηεία Παηξηάξρνπ δύν (2) ζέζεηο ελληαθόζηα επξώ (900,00€) έθαζηε. 
β) Ι. Γεθειείαο, ζηξνθή ηξόιετ γηα Πίλδνπ (1) ζέζε επηαθόζηα πελήληα επξώ 
(750,00€) 
γ) πκβνιή ησλ νδώλ Ι. Γεθειείαο  θαη Δθέζζνπ (1) ζέζε επηαθόζηα πελήληα επξώ          
(750,00€) 
δ) πκβνιή ησλ νδώλ Ι. Γεθειείαο θαη Σξσάδνο (1) ζέζε επηαθόζηα πελήληα επξώ 
(750,00€) 
 
2. Λα εμαηξνύληαη ηεο θαηαβνιήο ηειώλ γηα παξαρώξεζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηα 
ζσκαηεία κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, ηα πνιηηηθά θόκκαηα, ηα αζιεηηθά 
εξαζηηερληθά ζσκαηεία θαη νη ηνπηθνί ζύιινγνη θαη θνξείο πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα 
θαη πξνζθνκίζνπλ ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. Θάθε ζυμαηείο μη 
κεπδοζκοπικού σαπακηήπα ή πολιηικό κόμμα, ή αθληηικό επαζιηεσνικό 
ζυμαηείο ή ηοπικόρ ζύλλογορ/θοπέαρ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλα θαη ζα 
πξνζθνκίζνπλ ηα ζρεηηθά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα να δικαιούηαι μια (1) θέζη και 
μέσπι 4 η.μ. 
 
3. Λα νξηζηεί ηέινο γηα ηνπο πσιεηέο βηβιίσλ θαζώο θαη γηα ηνπο αδεηνύρνπο έξγσλ 
ηέρλεο, θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ, εηδώλ ιατθήο ηέρλεο θ.ι.π. ζηο μιζό 
ηυν ιζσςοςζών ηιμών αλά θαηεγνξία θαη δώλε θαη κέρξη 8 η.κ. γηα θάζε αηηνύληα. 
 
4. Λα νξηζηεί ηέινο γηα όινπο ηνπο δηθαηνύρνπο Θ.Δ.Α ζηο μιζό ηυν ιζσςοςζών 
ηιμών αλά θαηεγνξία θαη δώλε θαη κέρξη 4η.κ. γηα θάζε αηηνύληα 
 
5.Oη Δπαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ απεςθείαρ ππόζοτη επί ηεο Ιεσθόξνπ Γεθειείαο 
κπνξνύλ λα αηηεζνύλ κία (1) ζέζε έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηόο ηνπο επί ηεο 
Γεθειείαο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ειεύζεξε πξόζβαζε ζην θαηαλαισηηθό 
θνηλό θαη λα κελ δπζρεξαίλεηαη ν αλεθνδηαζκόο ηνπο. θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 
ζα παξακέλνπλ απηά αλνηρηά θαηά ηνλ ενξηαζκό ηεο Πξσηνκαγηάο 2020. Σα ηέζζεξα 
(4) πξώηα κέηξα ηεο ζέζεο ζα δίλνληαη δσξεάλ. Δάλ ε ζέζε είλαη κεγαιύηεξε ησλ 
ηεζζάξσλ κέηξσλ ηα επόκελα ηέζζεξα  ζα δίλνληαη κε κεησκέλε ηηκή θαηά 25% αλά 
ηηκή δώλεο. Δάλ ε ζέζε πνπ ζα αηηεζνύλ είλαη κεγαιύηεξε ησλ (νθηώ) 8ηκ κέηξσλ 
γηα ηα ππόινηπα κέηξα ζα θαηαβάιιεηαη νιόθιεξν ην ηέινο ηεο αληίζηνηρεο δώλεο. 
εκεηώλεηαη όηη νη επαγγεικαηίεο δελ ζα κπνξνύλ λα αηηεζνύλ ζέζε ε νπνία 
ππεξβαίλεη ην κήθνο ηεο πξόζνςεο ηεο επηρείξεζήο ηνπο. 
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6. ηηο θάζεηνπο ζηελ Ιεσθόξν Γεθειείαο νδνύο, να μην ηοποθεηηθούν πάγκοι 
μικποπυληηών και να παπαμείνοςν ανοισηοί καθ’ όλη ηη διάπκεια ηος 
πανηγςπιού, έηζη ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε κεηαθίλεζε ησλ πεδώλ 
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη ε δηέιεπζε νρεκάησλ ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο. 
 
7. Σελ σοπήγηζη μίαρ θέζηρ ηυν ηεζζάξσλ (4) κέηξσλ δσξεάλ γηα ηελ 
εκπνξνπαλήγπξε ηεο Πξσηνκαγηάο 2020 ζε 25 επαγγεικαηίεο κε έδξα ηε Λ. 
Φηιαδέιθεηα – Λ. Υαιθεδόλα πνπ ηα θαηαζηήκαηά ηνπο δελ έρνπλ απεπζείαο 
πξόζνςε  επί ηεο νδνύ Γεθειείαο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε  πεξηπηέξνπ κε ηα πξντόληα 
ηνπο. Γηα ηελ  ρνξήγεζε ησλ ελ ιόγσ αδεηώλ ζα ηεξεζεί  ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, 
βάζεη πξσηνθόιινπ  ηεο αίηεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. ηα αλσηέξσ  θαηαζηήκαηα 
δελ πεξηιακβάλνληαη απηά ηεο καδηθήο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο θαζώο θαη απηά ηεο 
παξνρήο ππεξεζηώλ. 
 
 
Γ) Για ηον καθοπιζμό  ησλ θαηεγνξηώλ εππαζώλ νκάδσλ πνπ ζα έρνπλ  δηθαίσκα  
έθπησζεο  ζηα ηέιε ηεο Πξσηνκαγηάο έηνπο 2020 θαζώο  θαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ 
ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νη ελδηαθεξόκελνη  
εηζεγείηαη ηα εμήο: 
 
α)Άηνκα κε ζπλνιηθό δεισζέλ εηζόδεκα (ππόρξενο & ζύδπγνο) θάησ ησλ 5.000 € - 
επηπιένλ δηθ/θά: ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθό   
 
β)Άηνκα κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ θαη ζπλνιηθό δεισζέλ εηζόδεκα 
(ππόρξενο & ζύδπγνο ) θάησ ησλ 10.000 € - επηπιένλ δηθ/θά: ηειεπηαίν 
εθθαζαξηζηηθό &πηζη/θό αλαπεξίαο από ΘΔ.Π.Α. 
 
γ) Πνιύηεθλνη  κε ζπλνιηθό δεισζέλ εηζόδεκα (ππόρξενο & ζύδπγνο) θάησ ησλ 
10.000 € -επί πιένλ δηθ/θά: πξόζθαην  πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο & 
ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθό 
 
δ)Σξίηεθλνη κε εηήζην εηζόδεκα θάησ ησλ 10.000 €-επί πιένλ δηθ/θά: πξόζθαην  
πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο & ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθό ε)Αξρεγνί 
κνλνγνλετθώλ  νηθνγελεηώλ  κε εηήζην εηζόδεκα θάησ ησλ   10.000 € -  επί πιένλ 
δηθ/θά: πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο & ηειεπηαίν 
εθθαζαξηζηηθό 
 
ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο εππαζώλ νκάδσλ  ζα ρνξεγεζνύλ  κέρξη θαη 250 άδεηεο 
(θάζε άηνκν ζα δηθαηνύηαη κία άδεηα) θαη κέρξη 4 η.κ. αλά άδεηα. πγθεθξηκέλα ζα 
ρνξεγεζνύλ ζηελ Α΄ Εώλε εβδνκήληα πέληε άδεηεο (75), ζηε Β΄ δώλε εθαηό (100) 
άδεηεο θαη ζηε Γ΄ δώλε εβδνκήληα  πέληε (75) άδεηεο.  
 
 
Γ) Ο εοπηαζμόρ ηηρ Ππυηομαγιάρ έηοςρ 2020 πποηείνεηαι να είναι 
ηπιήμεπορ και ζςγκεκπιμένα να διεξασθεί από ηην Πέμπηη 30/04/2020 και 
ώπα 7 π.μ. έυρ και ηο άββαηο 02/05/2020 και ώπα 12 μ.μ. 
 
 
Οηηδήπνηε άιιν δελ πξνβιέπεηαη κε ηα αλσηέξσ ξπζκίδεηαη  κε ην Θαλνληζηηθό 
Πιαίζην ενξηαζκνύ ηεο Πξσηνκαγηάο (αξ. 62/2018 απόθαζε Γ..), όπσο απηό 
δηακνξθώλεηαη κε ηηο εθάζηνηε ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 
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Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  47/2020 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

 
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 

                                             ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ  
 

            Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
 
Δζυηεπική Γιανομή : 
 

1. Σκήκα Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο  
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
5. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
6. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
7. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

 

ΑΔΑ: ΩΑΚ146ΜΩ0Ι-ΣΟ3


		2020-03-06T09:05:30+0200
	Athens




