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Γπαθείο Οικ. Δπιηποπήρ

Σασ. Γ/νζε: Γεθειείαο 97
143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα
Πλεπ.
: Ξιέζζαο Θσλ/λνο
Σελ.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 10/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 63/2022
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε θαηαβνιήο ή κε ηέινπο θαηάιεςεο
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ από ηελ Ηεξά
Κεηξόπνιε Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο γηα
ηε δηακόξθσζε εξγνηαμηαθνύ ρώξνπ ζην
Ν.Ρ. 167 γηα ηελ αλέγεξζε λένπ
Βξεθνλεπηαθνύ Πηαζκνύ».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 23 ηνπ κήλα Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο
ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020,
θαζώο θαη απηέο ηεο αξηζ. 75 θαη ησλ ινηπώλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο κεηά ηελ
ππ΄αξηζ. πξση. 5531/9/18-3-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ
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, ηεξνπκέλσλ όισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 75 Δγθύθιην ηνπ
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Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1)
Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο
2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο,
Αληηπξόεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 6)
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 7) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ
ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΝΣΔ
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθε, έρνληαο
πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην 1ο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκόθσλα ε Ν.Δ. θαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»),
όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ. 4555/18 («Θιεηζζέλεο Η»)
ζπκθώλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο :
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 5789/22-3-2022 εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο Δζόδσλ
θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ:«Καηαβολή ή με ηέλοςρ καηάλετερ κοινόσπεζηος σώπος από ηεν
Ιεπά Μεηπόπολε Νέαρ Ιυνίαρ και Φιλαδελθείαρ»
Θύξηε Ξξόεδξε,
Ιακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη:
1) Ρελ ππ΄αξηζκ. πξση. 2683/5-2-2021 Ξξνγξακκαηηθή Πύκβαζε ηνπ άξζξνπ
100 ηνπ Λ.3852/2010 κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Σαιθεδόλαο θαη ηεο Ηεξάο Κεηξόπνιεο Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο θαζώο
θαη ηα άξζξα όπσο απηά αλαιύνληαη ζηελ Πύκβαζε.
2) Ρελ

ππ΄αξηζκ.

πξση.

4717/09-03-2022

αίηεζε

ηνπ

θ.

Ιάδνπ

Ησάλλε(Γηεπζπληή ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο Ηεξάο Κεηξνπόιεσο Λ.Ησλίαο,
Λ.Φηιαδειθείαο, Ζξαθιείνπ & Σαιθεδόλνο θαη Ξξόεδξν ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο
Ξαξαθνινύζεζεο ηεο αλσηέξσ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο), κε ηελ νπνία
αηηείηαη ηελ θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζεί
πξνζσξηλή πεξίθξαμε γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ εξγνηαμηαθνύ ρώξνπ ζην Ν.Ρ.
167, γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ.
3) Ρελ ππ΄αξηζκ. πξση. 5350/16-03-2022 απάληεζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ
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αληίζηνηρνπ ηέινπο θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ
117,23 Ρ.Κ.
4) Ρελ αλαγθαηόηεηα ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα
ηελ ηνπνζέηεζε πξνζσξηλήο πεξίθξαμεο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ν
εξγνηαμηαθόο ρώξνο ζην Ν.Ρ. 167 θαη λα μεθηλήζνπλ άμεζα νη εξγαζίεο γηα
ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ.
Ξαξαθαιείζηε όπσο ζε πξνζερή ζπλεδξίαζε ιάβεηε απόθαζε, ζύκθσλα κε ηα
αλσηέξσ επηζπλαπηόκελα, γηα ηελ θαηαβνιή ή απαιιαγή ηνπ ηέινπο θαηάιεςεο
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε άδεηα ζηελ Ηεξά Κεηξόπνιε Λέαο
Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο.

Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 10/2022 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ από απηέο
ηεο πεξίπη.θ.i. ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.4623/19 θαη εθ λένπ από απηέο ηνπ
άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, θαζώο επίζεο:


Ρα ζρεηηθά άξζξα ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 2683/5-2-2021 Ξξνγξακκαηηθήο
Πύκβαζεο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Λ.3852/2010 κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο θαη ηεο Ηεξάο Κεηξόπνιεο Λέαο Ησλίαο θαη
Φηιαδειθείαο.



Ρελ ππ΄αξηζκ. πξση. 4717/09-03-2022 αίηεζε ηνπ θ. Ιάδνπ Ησάλλε,
(Γηεπζπληή

ηεο

Ρερληθήο

πεξεζίαο

Ηεξάο

Κεηξνπόιεσο

Λ.Ησλίαο,

Λ.Φηιαδειθείαο, Ζξαθιείνπ & Σαιθεδόλνο θαη Ξξόεδξν ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο
Ξαξαθνινύζεζεο ηεο αλσηέξσ πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο),


Ρελ ππ΄αξηζκ. πξση. 5350/16-03-2022 απάληεζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ
Γήκνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ
ρώξνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 117,23 Ρ.Κ.



Ρελ αλαγθαηόηεηα ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα
ηελ ηνπνζέηεζε πξνζσξηλήο πεξίθξαμεο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ν
εξγνηαμηαθόο ρώξνο ζην Ν.Ρ. 167 θαη λα μεθηλήζνπλ άμεζα νη εξγαζίεο γηα
ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ.

θαη όια ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο,
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Α π ο θ α ζ ί δ ε ι ομόθυνα
Δγκπίνει ηελ απαλλαγή ηελ Ηεξάο Κεηξόπνιεο Λέαο Ησλίαο θαη Φηιαδειθείαο από
ηελ θαηαβνιή ηέινπο θαηάιεςεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 117,23
η.κ., θαη ηελ ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε πξνζσξηλήο πεξίθξαμεο,
πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ν εξγνηαμηαθόο ρώξνο ζην Ν.Ρ. 167 θαη λα μεθηλήζνπλ
άμεζα νη εξγαζίεο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ Βξεθνλεπηαθνύ Πηαζκνύ, δεδνκέλνπ
όηη απηή γίλεηαη ζε νηθόπεδν ηνπ Γήκνπ κε βάζε πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε πνπ έρεη
ππνγξαθεί κεηαμύ ησλ δύν κεξώλ.

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 63/2022
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζυηεπική Γιανομή :
-

Ρκήκα Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
Γ/λζε Ρερληθώλ πεξεζηώλ
Γ/λζε Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ρκήκα Ρακείνπ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ

