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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της αριθ. 04/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα : 

   
Θέμα : Τροποποίηση της υπ΄αριθμ 64/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος «Λήψη απόφασης για την διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τον 
εορτασμό της Πρωτομαγιάς» 
 
Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Χαλκηδόνας, επί της οδού Αχαρνών 464 & Αγ. 
Αναργύρων,  συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας - 
Χαλκηδόνος, σήμερα την 19η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μετά την υπ΄ αριθ. 
7436/14.04.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Καλαμπόκη Ιωάννη, που επιδόθηκε 
νόμιμα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρ.75 του Ν. 3852/2010. 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά 
αυτής, η κα Γιαννούση Θεοδώρα, ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα 5 τακτικά μέλη και 4 απόντες, ως ακολούθως : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Καλαμπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος     1) Κανταρέλης Δημήτριος 
2) Ανδρέου Χριστίνα       2) Δούλος Ορέστης 
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος      3) Γεωργαμλής Λύσανδρος 
4) Ρόκου Χαρίκλεια       4) Γαλαζούλα Αλίκη 
5) Χαραμαρά Γεωργία        5) Παπανικολάου Νικόλαος 
 
Το τακτικό μέλος κος Δούλος Ορέστης αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό κα Χαραμάρα Γεωργία.  
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
Εισηγούμενος το 1ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,  
Με το υπ΄αριθμ 6139/5-4-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων, 
Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  ζητάει την τροποποίηση της υπ΄αριθμ 64/2015 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος «Λήψη απόφασης για την 



διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, βάσει της αριθμ 7/2015 
απόφασης εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
 
Συγκεκριμένα προτείνεται η τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 
στο σκέλος των επιπλέον όρων που ψηφίστηκαν με την 64/2015 απόφαση του Δ.Σ για την απρόσκοπτη 
διεξαγωγή του εορτασμού της Πρωτομαγιάς ως εξής: 
 
1. Η διάρκεια του εορτασμού της Πρωτομαγιάς και οι ημερομηνίες διεξαγωγής αυτού ορίζονται κάθε 
χρόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
2. Τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας διέλευσης των πεζών διασφάλισης της απρόσκοπτης 
κυκλοφορίας οχημάτων και πρόσβασης ασθενοφόρων στις οδούς Φωκών, Ν.Τρυπιά, Χαλκίδος, Αχαρνών, 
Ατταλείας και Αφών Γεωργιάδη.   
3. Να ορισθεί ζώνη αποκλειστικής τοποθέτησης πάγκων με αντικείμενο την παράδοση και τον 
πολιτισμό από το Δημαρχείο (Δεκελείας 97) έως την πλατεία Ελ. Βενιζέλου (πρ. Πλ. Πατριάρχου) 
4. Κάθε χρόνο με την απόφαση του καθορισμού των τελών να ορίζονται οι κατηγορίες των ευπαθών 
ομάδων, ο μέγιστος αριθμός των αδειών και των χορηγούμενων μέτρων ανά άδεια καθώς και η έκπτωση 
επί των ορισμένων τελών. 
5. Όλες οι άδειες που θα χορηγούνται στους μικροπωλητές θα πρέπει να είναι ονομαστικές. 
6. Οι επαγγελματίες της περιοχής να έχουν προτεραιότητα στην παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου  
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά με την απόφαση των τελών. 
7. Να συγκροτείται κάθε χρόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιτροπή, η οποία θα έχει 
το συνολικό έλεγχο και εποπτεία όλων των οικονομικών θεμάτων (διάθεση μέτρων-παρακολούθηση 
εισπράξεων) και θα επιληφθεί για την παρακολούθηση υλοποίησης και τη διοργάνωση των καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς. 
 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας με την απόφαση 06/2016 ενέκρινε την 
τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς στο σκέλος των επιπλέων 
όρων που ψηφίστηκαν με την 64/2015 απόφαση του Δ.Σ για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του εορτασμού 
της Πρωτομαγιάς όπως αυτές προτάθηκαν από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων, 
Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. 
 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας με την απόφαση 13/2016 διατύπωσε σχετική 
θετική γνώμη αναφορικά στις τεθείσες υπόψη του ανωτέρω εισηγήσεις του Τμήματος Εσόδων, 
Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος σχετικά  με την 
τροποποίηση της αριθ. 64/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος, σχετικά με τη «Λήψη Απόφασης για τη διαμόρφωση Κανονιστικού Πλαισίου για τον 
εορτασμό της Πρωτομαγιάς» βάσει της αριθ. 7/2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
Επιπρόσθετα, επισημαίνει τη σπουδαιότητα της παρουσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και της 
Πυροσβεστικής, ώστε να εξασφαλίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η τήρηση των μέτρων 
πυρασφάλειας και ασφάλειας και νομιμότητας γενικότερα. 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής.  
 
Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της: 
1. την εισήγηση του Προέδρου 
2. το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 
3. το άρθρο 79 του Ν. 3643/2006 
4. την  απόφαση 6/2016 της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 
5. την απόφαση 13/2016 της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
6. Το υπ.αρ. 6139/5-4-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων, 

Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης   



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Γνωμοδοτεί θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ 64/2015 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος «Λήψη απόφασης για την διαμόρφωση 
κανονιστικού πλαισίου για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς», στο σκέλος των επιπλέον όρων που 
ψηφίστηκαν, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του εορτασμού της Πρωτομαγιάς, όπως αυτές προτάθηκαν 
από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης, 
 
Συγκεκριμένα εισηγείται τους κάτωθι όρους  : 
   
1. Η διάρκεια του εορτασμού της Πρωτομαγιάς και οι ημερομηνίες διεξαγωγής αυτού ορίζονται κάθε 
χρόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
2. Τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας διέλευσης των πεζών διασφάλισης της απρόσκοπτης 
κυκλοφορίας οχημάτων και πρόσβασης ασθενοφόρων στις οδούς Φωκών, Ν.Τρυπιά, Χαλκίδος, Αχαρνών, 
Ατταλείας και Αφών Γεωργιάδη.   
3. Να ορισθεί ζώνη αποκλειστικής τοποθέτησης πάγκων με αντικείμενο την παράδοση και τον 
πολιτισμό από το Δημαρχείο (Δεκελείας 97) έως την πλατεία Ελ. Βενιζέλου (πρ. Πλ. Πατριάρχου) 
4. Κάθε χρόνο με την απόφαση του καθορισμού των τελών να ορίζονται οι κατηγορίες των ευπαθών 
ομάδων, ο μέγιστος αριθμός των αδειών και των χορηγούμενων μέτρων ανά άδεια καθώς και η έκπτωση 
επί των ορισμένων τελών. 
5. Όλες οι άδειες που θα χορηγούνται στους μικροπωλητές θα πρέπει να είναι ονομαστικές. 
6. Οι επαγγελματίες της περιοχής να έχουν προτεραιότητα στην παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου  
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά με την απόφαση των τελών. 
7. Να συγκροτείται κάθε χρόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιτροπή, η οποία θα έχει 
το συνολικό έλεγχο και εποπτεία όλων των οικονομικών θεμάτων (διάθεση μέτρων-παρακολούθηση 
εισπράξεων) και θα επιληφθεί για την παρακολούθηση υλοποίησης και τη διοργάνωση των καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ.αρ.64/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως έχει.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  17/2016 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 Ανδρέου Χριστίνα 

 Μανωλεδάκης Θεόδωρος 

 Ρόκου Χαρίκλεια 
Καλαμπόκης Ιωάννης Χαραμαρά Γεωργία 

 
Ακριβές  Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
  
 

Καλαμπόκης Ιωάννης 
 
Εσωτερική διανομή :  1) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 
                                          2) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης 
                                          3) Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κο Λάλο – Αναγνώστου Μιχαήλ 

4) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
                                          5) Γενική Γραμματέα 


