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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νέα Φιλαδέλφεια 19-4-2016  

                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ. 7815 
ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

-----------------------------------------------          
 

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών     Κοιν.: 1) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

του Δήμου και  Διοικητικής Μέριμνας             2) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου    

                  3) Γραφείο Γεν. Γραμματέως 

Γραφείο Συμβουλίου          

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας     

 ---------------------                

 

Από το πρακτικό της αριθ. 6/2016 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης : 13/2016 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Έκφραση γνώμης για την 

τροποποίηση της αριθ. 64/2015 

Απόφασης 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». 

 

Σήμερα Δευτέρα  18-4-2016 , στο Δημοτικό Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας 

Νέας Φιλαδέλφειας επί της οδού Τρωάδος και Μανδηλαρά 1 ,  Νέα Φιλαδέλφεια , 

συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει 

τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και 

στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την αριθ. Πρωτ. 7435/14-4-2016 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας Δημήτρας Αθανάσιου, η οποία επιδόθηκε 

νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 

παρ. 2 του ν.3852/2010 . 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο 

Μολακίδου Αλίκη.  
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Αθανασίου Δήμητρα  

Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ 

Παρασκευά Σταυρούλα 

Μπακόλας Ηρακλής 

Σκουληκίδης Χρήστος 

Καραντά Χριστίνα 

Κοντογιώργης Αναστάσιος 

Μπερδέση Άννα 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Τσάμης Αιμίλιος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Νικολάου Ηρώ 

 

                                                                                                                                                                                    

Οι  οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, ωστόσο δικαιολόγησαν την 

απουσία τους. 

 

Η Πρόεδρος ,  κα Αθανάσιου Δήμητρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενη το Μοναδικό θέμα 

Ημερήσιας Διάταξης  , είπε τα εξής :  

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

Σύμφωνα με,   

 
 Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 του Δημοτικού  και Κοινοτικού 

Κώδικα – Κανονιστικές Αποφάσεις - , όπου προβλέπεται ότι :  

« Οι Δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους 

εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις , στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, 

με τις οποίες : 

δ)καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: 

δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών , των 

εμποροπανηγύρεων , παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα , των ζωοπανηγύρεων , των 

χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων.»  

 

 Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 , εδάφιο γ’– Αρμοδιότητες 

Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας – προβλέπεται ότι το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ασκεί , μεταξύ άλλων , και την εξής αρμοδιότητα: 

«προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών , τις θέσεις όπου 

επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ,η λειτουργία 

εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικών αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές 

δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για τις 

περιπτώσεις αυτές λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και 

αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την 

εισήγησή της προς το Δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων 

σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων». 
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 Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 , σύμφωνα με το οποίο , μία εκ των 

αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι : 

« Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των 

άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. 

 

 Την αριθ. πρωτ. 6137/5-4-2016 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων , Περιουσίας & 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για 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 , ήτοι: 

 

«Κύριε Πρόεδρε, 

Για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή 

επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία 

φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των 

αδειών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις εμποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή 

επετειακών εορτών τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, για τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και 

ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο τις επτά (7) συναπτές ημέρες, για τις 

πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές ημέρες και για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τις 

δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

το οποίο αποφαίνεται και για τη διάρκεια ισχύος της εντός των ορίων του προηγούμενου 

εδαφίου.  

Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: ...Καθορίζουν 

τους όρους και τις προϋποθέσεις: δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και 

κοινοτικών αγορών, των  εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των 

ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων  αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006) 

Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 στο δημοτικό συμβούλιο, το 

σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. ενώ κατά την παρ.1γ του άρθρου 

83 και την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής 

κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους λειτουργίας 

εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Το Δημοτικό Συμβουλίου το Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος με την υπ. αριθμ. 64/2015 

διαμόρφωσε  το κανονιστικό πλαίσιο  για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, βάσει  της αριθμ. 

7/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως εξής: 

Επισημαίνεται ότι: 

 με την υπ.αριθμ.  3/2015 απόφαση, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας 

Χαλκηδόνας είχε αποφασίσει ομόφωνα  εκφράζοντας  γνώμη επί του κανονιστικού 

πλαισίου  για τον εορτασμό  της Πρωτομαγιάς. 

 με την υπ. αριθμ.  12/2015 απόφαση, το Συμβούλιο  της Δημοτικής Κοινότητας Νέας 

Φιλαδέλφειας, είχει αποφασίσει κατά πλειοψηφία και διατυπώσει  σχετική θετική 

γνώμη  αναφορικά  στις τεθείσες εισηγήσεις της Προέδρου  του Συμβουλίου της 

Δ.Κ.Ν.Φ. κ. Αθανασίου Δήμητρας και του Τμήματος Εσόδων , Περιουσίας και Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος. 

 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004254
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051514
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698&ids=51524,51525
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698&ids=51524,51525
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Διάρκεια άδειας 

Οι άδειες που εκδίδονται για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο της παρ. 1 του άρθρου 26 του 

Ν.4264/14 έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της δραστηριότητας για την οποία εκδόθηκαν(παρ.4 

άρθρο 26 Ν. 4264/14 ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α΄) 

 

Δικαιούχοι 
 

Επιτρέπεται η συμμετοχή σε εμποροπανήγυρεις και σε κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή 

βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του 

συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο 

αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ 

των αιτούντων από το περιφερειακό ή το δημοτικό συμβούλιο κατά περίπτωση (παρ.6 άρθρο 26 

Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του 

άρθρου 233 του Ν. 4281/14) 

 

Για τις άδειες συμμετοχής που χορηγούνται στις προαναφερόμενες υπαίθριες αγορές 

(εμποροπανηγύρεις, κ.λ.π. Κυριακάτικες αγορές ), δεν επιτρέπεται αυτές να χορηγούνται μόνο 

σε κατοίκους του Δήμου που λειτουργεί την υπαίθρια αγορά, εκτός εάν ο εν λόγω περιορισμός 

συνδέεται με επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος θα αναγράφεται στη σχετική 

απόφασή του (π.χ. λόγοι δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας 

των καταναλωτών, η διατήρηση της εθνικής ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, στόχοι 

κοινωνικής πολιτικής κ.λ.π. ), όπως αυτοί τίθενται από τα άρθρα 2 και 16 του v. 3844/2010 ( 

ΦΕΚ 63/Α ). (Υπ. Οικον. Ανταγ. & Ναυτ. Κ1-1238/14.04.2011) 

 

Οι δραστηριοποιούμενοι στο χώρο της εστίασης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις 

προαναφερθείσες υπαίθριες αγορές έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν την χορήγηση άδειας 

συμμετοχής, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και την κατηγορία στην οποία ανήκουν. 

Σημειώνουμε ότι, με απόφαση του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται τα είδη που 

επιτρέπεται να πωλούνται στις ανωτέρω υπαίθριες αγορές. (Υπ. Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας Κ1 – 638/16.04.2014) 

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας. 

Η επιχείρηση θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που θα 

προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κλπ 

Ο πάγκος εργασίας θα είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές. Εκτός 

του πάγκου εργασίας θα υπάρχει ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου προϊόντος 

εξοπλισμός όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα διατηρούνται σε καλή 

κατάσταση. 

Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη. 

Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο 

καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των 

μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ). Θα 

διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται προέρχονται από νόμιμες 

επιχειρήσεις. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086501
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086501
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088432#2
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023822_S0000088432#2
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000005810_N0000011871_S0000105123
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000017727_N0000022541_S0000105758
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000017727_N0000022541_S0000105758
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Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει και χώρος 

πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κ.λ.π. 

Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή συγκέντρωσης 

υγρών αποβλήτων που θα αδειάζει καθημερινά στο Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς και 

κάδοι απορριμμάτων. 

Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος - αμαξώματος, ο χώρος μεταχείρισης τροφίμων θα 

είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση 

ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να εμποδίζεται η αερόφερτη 

επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές συνθήκες. 

Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με ισοθερμικό 

αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό. 

Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον 

έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών. Κατά τη λειτουργία των ανωτέρω 

επιχειρήσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας και 

πιστοποιητικό εκπαίδευσης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 5, της Υγειονομικής Διάταξης, θα πρέπει  να  τοποθετούνται χημικά 

αποχωρητήρια ανάλογα με την έκταση και τον πληθυσμό, να καθαρίζονται τακτικά και σε 

καθημερινή βάση και πάντοτε με την προϋπόθεση ότι η τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένους 

χώρους δεν δημιουργεί προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής και είναι κατάλληλα επενδυμένα 

ώστε να εναρμονίζονται με το περιβάλλον. (Υπ. Υγείας εγκ.6/Υ1γ/Γ. Π/οικ.71459/30.07.2013) 

Επίσης για την απρόσκοπτή  διεξαγωγή του εορτασμού της Πρωτομαγιάς, αποφάσισε επιπλέον 

τα κατωτέρω: 

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 απρόσκοπτής κυκλοφορίας  οχημάτων και πρόσβασης  ασθενοφόρων στις 

οδούς  Φωκών, Ν. Τρυπιά, Χαλκίδος και Αχαρνών.  

3. Nα 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. Να οριστεί ζώνη  για ευπαθείς  κοινωνικές ομάδες (400 θέσεις των 4 μέτρων με 

έκπτωση 50% στα τέλη). 

5. Όλες οι άδειες που θα χορηγούνται στους μικροπωλητές θα πρέπει να είναι 

ονομαστικές. 

6. Οι επαγγελματίες της περιοχής  να έχουν προτεραιότητα στην παραχώρηση  

δημόσιου χώρου. 

7. Να συγκροτείται κάθε χρόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιτροπή, η 

οποία  θα έχει  το συνολικό έλεγχο  και εποπτεία  όλων των οικονομικών 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000001511_N0000019117_S0000104730
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θεμάτων(διάθεση μέτρων - παρακολούθηση εισπράξεων ) και θα επιληφθεί  για την 

παρακολούθηση υλοποίησης και τη διοργάνωσης των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς. 

 

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 απρόσκοπτής κυκλοφορίας  οχημάτων και πρόσβασης  ασθενοφόρων στις 

οδούς  Φωκών, Ν. Τρυπιά, Χαλκίδος ,Αχαρνών, Ατταλείας  και Αφών Γεωργιάδη. 

3. Nα 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 καθορίζεται 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 διοργάνωσης των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς. 

 Καλείστε όπως εκφράσετε τη γνώμη σας  επί των ανωτέρω τροποποιήσεων της υπ.αριθμ. 

64/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  ''Λήψη απόφασης για την διαμόρφωση 

κανονιστικού πλαισίου για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς , βάσει της αριθμ. 7/2015 απόφασης 

-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 

Καλούμεθα λοιπόν βάσει των ανωτέρω όπως διατυπώσουμε την πρότασή μας για 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. 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες 

απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 6/2016 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη 

συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του : 

α)  την εισήγηση της κας  Προέδρου , 

β) την αριθ. πρωτ. 6137/5-4-2016 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων , Περιουσίας & 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
γ) και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις 

 

  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα   

 

Όπως διατυπώσει 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 , επισημαίνεται η 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. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 13/2015 

 

    

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

             ( Ακολουθούν υπογραφές ) 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

          Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                            ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

 

 

                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 


