Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.07.04 09:30:10
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΜΕ946ΜΩ0Ι-ΗΡΓ

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ
ΣΟ
ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ
«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ΘΑΗ ΣΖΛ «ΔΦΖΚΔΡΗΓΑ
ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ» ΣΖΛ ΗΣΟΔΙΗΓΑ
ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ

Αξ. Απόθαζεο: 52/2022

ΓΖΚΟ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ

Γ/ΛΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ
Σκήκα Τπνζηήξημεο
Πνιηηηθώλ Οξγάλωλ
Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ

Σαρ. Γ/λζε: Γεθειείαο 97
143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα
Πιεξνθνξίεο: Ξιέζζαο Θσλ/λνο
Σει.: 213-2049085-086, 213-2049000
FAX: 213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr
dkantarelis@yahoo.gr

Αξ. Ξξσηνθόιινπ: 15084/1-7-2022

 ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηα Ξξαθηηθά ηεο από 28/6/2022
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 12/2022 ηνπ Γ.Π.
ηνπ
Γήκνπ
Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδόλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην
παξαθάησ ζέκα:


ΘΔΚΑ: «Γηελέξγεηα θιήξωζεο θελωζέληωλ πεξηπηέξωλ ηνπ Γήκνπ :
δηαρωξηζκόο
ηνπ
30%
(Παξαρώξεζε
ζέζεωλ
ζε
ΑΚΔΑ/Πνιπηέθλνπο/Πνιεκηζηέο Θύπξνπ, ρωξίο δεκνπξαζία) θαη ηνπ 70%
(Παξαρώξεζε ζέζεωλ κε δεκνπξαζία), νξηζκόο ηόπνπ θαη κειώλ αξκόδηαο
Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θιήξωζεο γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ
30% ηωλ θελωζέληωλ πεξηπηέξωλ».
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε ζήκεξα ζηηο 28.6.2022, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 7 κ.κ. ζηnλ θιεηζηή
αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο
Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά-Λ.Φ.), ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση.
14430/24-6-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ. Ξξόζθιεζεο 12/2022) ηνπ Ξξνέδξνπ
απηνύ θ. Γεκεηξίνπ Θαληαξέιε, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε θάζε Πύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη
ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Γεκ. Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη
Λέαο Σαιθεδόλαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξόγξακκα
Θαιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/18
(«Θιεηζζέλεο Η»).
O Γήκαξρνο : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξόεδξνο : ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΗΩΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ
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ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ

ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΥΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΥΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ,
ηεξώληαο ηα πξόρεηξα πξαθηηθά απηνύ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνύ,
κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ 25 παξόληεο
θαη 8 απόληεο, σο αθνινύζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεωξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Γξακκέλνο ππξίδωλ
Σάθαο Ζιίαο
Παπαθώζηα Αλζή
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Θνζθνιέηνο ωηήξηνο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Κπεξδέζεο ππξίδωλ
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Κπίγαιεο Θωλζηαληίλνο
Σνκπνύινγινπ Θωλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Θνπηζάθεο Κηραήι
Παπαινπθά Δπηπρία
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Ληάηζεο Θωλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ηωάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεωληδόπνπινο Υαξάιακπνο
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Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
εξεηάθεο Ληθόιανο
Εαραξηάδεο Ηωάλλεο
Θωλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Οπζηακπαζίδεο Ηωάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή νθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Πεκεηώλεηαη όηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηόζν ε Αλαπιεξώηξηα Ξξόεδξνο ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλόηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θ. Αγγειηθή νπξηδή, όζν θαη ν
Ξξόεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλόηεηαο Λ. Σαιθεδόλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο :

 Ν θ. Η.Θαιακπόθεο απνρώξεζε από ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο
θαη πξηλ ηελ ηειηθή απόζπξζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
Απνπζίεο :
Νη

Γεκνηηθνί

Πύκβνπινη

θ.θ.

Π.Γξακκέλνο,

Α.Ξαπαθώζηα,

Σ.Θνπεινύζνο

θαη

Γ.Αλεκνγηάλλεο απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξόεδξν
ηνπ Γ.Π..
Ν Ξξόεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ζην 4ν
ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ όξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθώο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνύο αγνξεηέο πνπ επηζπκνύλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.

4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξόεδξνο έζεζε ππόςε ηνπ Πώκαηνο ην 4ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο
Ππλεδξίαζεο θαη κε βάζε ην αξηζ. πξση. 11573/25-5-2022 έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο
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Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο, αλέθεξε πξνο ην Πώκα, κεηαμύ άιισλ, ηα
αθόινπζα:
Θύξηε Γήκαξρε,
Θπξίεο θαη Θύξηνη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη,
ΘΔΚΑ: ”Θιήξωζε θελωζέληωλ πεξηπηέξωλ ηνπ Γήκνπ: δηαρωξηζκόο ηνπ
30% (Παξαρώξεζε ζέζεωλ ζε ΑΚΔΑ/Πνιπηέθλνπο/Πνιεκηζηέο Θύπξνπ,
ρωξίο δεκνπξαζία) θαη ηνπ 70% (Παξαρώξεζε ζέζεωλ κε δεκνπξαζία),
Οξηζκόο ηόπνπ θαη αξκόδηαο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θιήξωζεο γηα ηελ
παξαρώξεζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ 30% ηωλ θελωζέληωλ πεξηπηέξωλ.”

Θύξηε Ξξόεδξε,
Έρνληαο ππόςε:

-

ην άξζξν 94 παξ.6 ζηνηρείν 34 ηνπ Λ.3852/2010

-

ηελ ππνπαξ.ΠΡ.2. ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ Λ.4093/12 (ΦΔΘ 222/12.11.2012
ηεύρνο Α’)

-

ην άξζξν 76 ηνπ Λ. 4257/14 (ΦΔΘ 93/14.04.2014 ηεύρνο Α’)

-

ηελ εγθύθιην Ξ.ΔΠ. εγθ. 38/23463/06.06.2014

-

ηελ ππ’ αξηζ. 8/2016 Απόθαζε ηνπ Γ.Π. (ΑΓΑ: 6ΒΤ8ΥΖΓ-Υ7Λ) πεξί
θαζαξηζκνύ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ ζην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Σαιθεδόλαο

-

ηα ζρεηηθά ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, ζηα νπνία απεηθνλίδεηαη επθξηλώο θαη
κε βάζε ηελ ηέρλε θαη ηελ επηζηήκε, ην θνπβνύθιην ηνπ πεξηπηέξνπ, ν
πεξηβάιινλ ρώξνο ηνπ θαη ν επξύηεξνο θνηλόρξεζηνο ρώξνο

-

ηελ ππ’ αξηζκ. 35/2019 απόθαζε ηνπ ΓΠ πεξί Έγθξηζεο Θαλνληζκνύ
Ιεηηνπξγίαο Ξεξηπηέξσλ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο (ΑΓΑ: Υ4Α46ΚΥ0Η-058)

-

ηελ αλάγθε εμππεξέηεζεο ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ.

Ν Γήκνο ζα πξνβεί ζε δεκνπξαζία ησλ θάησζη θελσζέλησλ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ:
Α/Α

Γηεύζπλζε

1

Οεζύκλεο & Ζξαθιείνπ έλαληη Ηεξνύ Λανύ Αγίαο Καξίλαο, Γεκνηηθή Δλόηεηα Λέαο
Φηιαδέιθεηαο

2

Λνηηαλαηνιηθά ηεο θεληξηθήο πύιεο ηνπ Θνηκεηεξίνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο, Γεκνηηθή Δλόηεηα
Λέαο Φηιαδέιθεηαο
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3

Γεθειείαο 224 έκπξνζζελ Β΄ Ππγθξνηήκαηνο Δξγαηηθώλ Θαηνηθηώλ, Γεκνηηθή Δλόηεηα Λέαο
Φηιαδέιθεηαο

4

Ξεξηθιένπο & Θαλάξε, Γεκνηηθή Δλόηεηα Λέαο Σαιθεδόλαο
Ζ δηάζεζε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην
γίλεηαη σο αθνινύζσο:
Α. Δπί ηνπ ζπλόινπ ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζέζεσλ ζην δήκν, γίλεηαη δεκόζηα
θιήξσζε θαη πνζνζηό 30%,ήηνη κία (1) ζέζε πεξηπηέξνπ, παξαρσξείηαη έλαληη
θαηαβνιήο ηέινπο ζηηο θαηεγνξίεο ησλ πξνζώπσλ πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ
παξ. 4 ηνπ αξ. 76 ηνπ Λ. 4257/2014 βάζεη ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο
θαη εθόζνλ πιεξνύηαη ε πξνϋπόζεζε ηνπ άξζξνπ 285 ηνπ λ. 3463/2006:
α) ζε άηνκα κε αλαπεξία (Α.κε.Α.),
β) πνιύηεθλνπο θαη
γ) ζε όζνπο κόληκνπο αμησκαηηθνύο, αλζππαζπηζηέο θαη ππαμησκαηηθνύο, δόθηκνπο
έθεδξνπο αμησκαηηθνύο θαη νπιίηεο ζεηείαο ζπκκεηείραλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηα
πνιεκηθά γεγνλόηα ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ από ηελ 20ή Ηνπιίνπ έσο ηελ 20ή
Απγνύζηνπ 1974 ζηελ Θύπξν, θαζώο θαη ζηα γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα ην 1964
ζηελ Ρπιεξία θαη Ιεπθσζία θαη ην 1967 ζηελ Θνθηλνύ θαη ηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο
ηεο Θύπξνπ. Από ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο πεξίπησζεο εμαηξνύληαη όζνη
ελεπιάθεζαλ θαηά ηηο παξαπάλσ πεξηόδνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζε παξάλνκεο
δξαζηεξηόηεηεο ζε βάξνο ηεο λόκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηεύκαηνο ηεο Θππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο.
Ρπρόλ δεθαδηθόο αξηζκόο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ επόκελε αθέξαηε κνλάδα,
εθόζνλ ην θιάζκα είλαη ίζν κε ην κηζό ηεο κνλάδαο θαη άλσ.
Θαηόπηλ, κε ζρεηηθή πξνθήξπμε, θαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάιινπλ,
εληόο ξεηά ηαζζόκελεο πξνζεζκίαο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη θαηά
πεξίπησζε. Ζ θιήζε κπνξεί λα γίλεη κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν, σζηόζν πξέπεη λα
πιεξνί ηνπο θαλόλεο ηεο δεκνζηόηεηαο, ήηνη, πέξαλ ηεο αλάξηεζεο ζην δεκνηηθό
θαηάζηεκα, λα δεκνζηεύεηαη ζε δύν ηνπιάρηζηνλ ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη λα
αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ.
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Ξέξαλ

ηεο

αίηεζεο

ππνβάιινληαη

από

ηνλ

ελδηαθεξόκελν,

επηθπξσκέλν

θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο θαη εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα από
ηελ αξκόδηα Γ.Ν...
Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ απαηηείηαη: α) γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ε
πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ ηεο Ξξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο γεηνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2556/1997, όπσο ηζρύεη ζήκεξα, από ην νπνίν λα
πξνθύπηεη ε πάζεζε θαη ην πνζνζηό αλαπεξίαο, β) γηα ηνπο πνιπηέθλνπο
πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο Ππλνκνζπνλδίαο Ξνιπηέθλσλ Διιάδνο, πνπ λα
πηζηνπνηεί ηελ πνιπηεθληθή ηδηόηεηα θαη γ) γηα ηνπο πνιεκηζηέο Θύπξνπ πιήξεο
πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηύπνπ Α' θαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ
ζπλδέζκνπ ή ζπιιόγνπ πνιεκηζηώλ, αλαγλσξηζκέλνπ από ην πνπξγείν Δζληθήο
Άκπλαο.
Κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ,
θαηαξηίδεηαη πίλαθαο κε ηνπο ππνςήθηνπο δηθαηνύρνπο. Αλ ηελ ηειεπηαία ζέζε
θαηαιακβάλνπλ πεξηζζόηεξνη από έλαο δηθαηνύρνη, πξνεγείηαη κεηαμύ ηνπο θιήξσζε.
Πε δεκόζηα θιήξσζε, πνπ γίλεηαη ζε ηόπν θαη ρξόλν πνπ νξίδνληαη από ην δεκνηηθό
ζπκβνύιην, θιεξώλνληαη ηα πεξίπηεξα αλά δηθαηνύρν. Πηελ θιήξσζε κπνξνύλ λα
παξίζηαληαη θαη εθπξόζσπνη ησλ ελώζεώλ ηνπο. Δηδηθέο δηαηάμεηο πεξί απαιιαγήο
ησλ αλσηέξσ πξνζώπσλ από ηελ θαηαβνιή ηέινπο ή αληαιιάγκαηνο δελ ηζρύνπλ.
Υο θξηηήξηα επηινγήο ησλ δηθαηνύρσλ από ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξνζώπσλ ηεο
παξαγξάθνπ 4, ιακβάλνληαη ππόςε ην εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ηνπ
πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη ε ππνρξέσζε κε ύπαξμεο εηο βάξνο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ πξνζώπσλ βεβαησκέλσλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο ηνλ δήκν,
κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη δηαθαλνληζκνύ απηώλ, ζύκθσλα κε ηε
ζρεηηθή λνκνζεζία.
Ρν ύςνο ηνπ ηέινπο γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ζέζεσλ
πεξηπηέξσλ ζε ΑΚΔΑ/ Ξνιύηεθλνπο/ Ξνιεκηζηέο Θύπξνπ, ρσξίο δεκνπξαζία,
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 έρεη θαζνξηζηεί κε ηελ ππ΄αξηζκ. 10/2022 απόθαζε
Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ (ΑΓΑ: 6ΓΔ846ΚΥ0Η-ΙΤ6) θαη εηζπξάηηεηαη ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ από 20.10.58 Β.Γ, όπσο εθάζηνηε ηζρύνπλ.
Β. Ζ δηάζεζε ηνπ ππνινίπνπ 70% ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζέζεσλ, ήηνη ηξεηο (3)
ζέζεηο πεξηπηέξσλ, γίλεηαη κε δεκνπξαζία, ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο
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δηαηάμεηο πεξί δεκνπξαζηώλ πξνο εθκίζζσζε δεκνηηθώλ αθηλήησλ. Πε θάζε
πεξίπησζε απνθιείεηαη ε απεπζείαο παξαρώξεζε ησλ ζέζεσλ απηώλ.
Ζ δηαθήξπμε, πέξαλ ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ππνρξεσηηθά
πεξηιακβάλεη θαη ηνπο εμήο όξνπο:
α) Απαγνξεύεηαη ε πεξαηηέξσ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ζε ηξίηνπο, κε
ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 7.
β) Γηα ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγύεζεο ππέξ
ηνπ νηθείνπ δήκνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο
πνπ αθνξνύλ ζηε ρσξνζέηεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πεξηπηέξνπ. Ρν πνζό ηεο
εγγύεζεο επηζηξέθεηαη άηνθα, όηαλ δηαπηζησζεί από ην δήκν ε ηήξεζε ησλ
αλσηέξσ όξσλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελόο κελόο
από ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ζε απηόλ ηεο νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ
πεξηπηέξνπ. Ξξνεξρνκέλεο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ε εγγύεζε επηζηξέθεηαη
από ην δήκν. Ν θαζνξηζκόο ηνπ ύςνπο ηεο αλσηέξσ εγγύεζεο, ν ηξόπνο θαηαβνιήο
απηήο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαζνξίδεηαη από ην όξγαλν πνπ έρεη ηελ
αξκνδηόηεηα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο θαη αλαθέξεηαη δηαθξηηά ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε. Ρν ύςνο ηεο εγγύεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηό 70% ηνπ θόζηνπο
θαηεδάθηζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πεξηπηέξνπ θαη επαλαθνξάο ησλ πξαγκάησλ ζηελ
πξόηεξε θαηάζηαζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ.
Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο ηηκήο εθθίλεζεο ηνπ θαηαβιεηένπ κηζζώκαηνο, ιακβάλεηαη
ππόςε θάζε ζηνηρείν πξνζδηνξηζηηθό ηεο αμίαο ηεο ζέζεο ηνπ πεξηπηέξνπ θαη ηδίσο ηα
θπθινθνξηαθά δεδνκέλα, ε εκπνξηθόηεηα ησλ νδώλ θαη ε δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ
παξαρώξεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
νηθνλνκηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο.
Γ. Κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ν ρξόλνο παξαρώξεζεο ηνπ
δηθαηώκαηνο ρξήζεο ησλ ζέζεσλ ησλ πεξηπηέξσλ, ν νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε, δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε. Πύδπγνο ή ελήιηθα ηέθλα πνπ θαζίζηαληαη
θιεξνλόκνη ησλ αλσηέξσ πξνζώπσλ θαηά ην δηάζηεκα απηό ππεηζέξρνληαη
απηνδίθαηα ζην αλσηέξσ δηθαίσκα, εθόζνλ δειώζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο ζηελ
αξκόδηα αξρή. Πε πεξίπησζε πιεηόλσλ ηνπ ελόο δηαδόρσλ θαηά ηα αλσηέξσ,
πξνζθνκίδεηαη θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειώλεηαη ε
βνύιεζε ησλ ινηπώλ λα παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα ζηνλ αηηνύληα.
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Δθκίζζσζε ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ζε ηξίηνπο, επηηξέπεηαη κόλνλ γηα ιόγνπο
γήξαηνο ή ζε πεξίπησζε αλαπεξίαο ηνπ δηθαηνύρνπ ζε πνζνζηό 67% θαη άλσ, ε
νπνία απνδεηθλύεηαη βάζεη ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ. Ζ δηάξθεηα ηεο
κίζζσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξόλν ιήμεο ηεο αξρηθήο παξαρώξεζεο.
Αληίγξαθν ηνπ κηζζσηεξίνπ πξνζθνκίδεηαη εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ ζηνλ νηθείν
δήκν, ν νπνίνο εθδίδεη πξάμε κε ηελ νπνία δηαπηζηώλεηαη ε αλσηέξσ παξαρώξεζε.
Πε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνύρνπ, νη θιεξνλόκνη απηνύ ή ν κηζζσηήο
ππνρξενύληαη λα αλαγγείινπλ εληόο κελόο ην ζάλαην ζηνλ νηθείν δήκν. Πηελ
πεξίπησζε απηή, νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο πνπ δελ έρνπλ ιήμεη, εμαθνινπζνύλ λα
ηζρύνπλ κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Δάλ δελ ππάξρνπλ δηάδνρνη, ε κίζζσζε ζπλερίδεηαη
κέρξη ηε ιήμε ηεο, θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ κηζζσηή θαη ηα κηζζώκαηα θαη ηέιε ηεο
πεξηόδνπ απηήο θαηαβάιινληαη ζην δήκν.
Ρνλ δηθαηνύρν κπνξεί λα αλαπιεξώλεη ν/ε ζύδπγνο θαη ηα ελήιηθα ηέθλα, ηα ζηνηρεία
ησλ νπνίσλ αλαγξάθνληαη ζηελ πξάμε παξαρώξεζεο.
Ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα αλσηέξσ παξαθαινύκε όπσο πξνβείηε:
1. Πηνλ δηαρσξηζκό ηνπ 30% (Ξαξαρώξεζε ζέζεσλ ζε ΑΚΔΑ / Ξνιπηέθλνπο/
Ξνιεκηζηέο Θύπξνπ, ρσξίο δεκνπξαζία) θαη ηνπ 70% (Ξαξαρώξεζε ζέζεσλ
κε δεκνπξαζία) ησλ θελσζέλησλ πεξηπηέξσλ ηνπ Γήκνπ, κε ηελ δηαδηθαζία
ηεο δεκόζηαο θιήξσζεο
2. Πηνλ θαζνξηζκό ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο γηα ηελ παξαρώξεζε ζε ΑΚΔΑ
3. Πηνλ νξηζκό ηεο ίδηαο αξκόδηαο Δπηηξνπήο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δεκόζηαο
θιήξσζεο πνπ αθνξά ζηελ παξαρώξεζε ηεο ζέζεο πεξηπηέξνπ ηεο
θαηεγνξίαο ηνπ 30%, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο εηζνδήκαηνο επί ησλ
εθδεισζάλησλ ελδηαθέξνλ ηεο ηδίαο θαηεγνξίαο όπσο έρεη νξηζηεί κε ηελ
ππ΄αξηζκ. 100/2021 απόθαζε Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
4. Πηνλ νξηζκό ηνπ ηόπνπ δηελέξγεηαο ηεο πξναλαθεξόκελεο δεκόζηαο
θιήξσζεο.
Θαιείζζε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Αθνινύζσο ηνλ ιόγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηώλ θαζώο θαη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απόςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.
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Αθνινύζσο δηελεξγήζεθε ε αλαθεξόκελε ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο θιήξσζε
γηα ηελ κία (1) ζέζε πεξηπηέξνπ, ε νπνία παξαρσξείηαη έλαληη θαηαβνιήο ηέινπο ζηηο
θαηεγνξίεο ησλ πξνζώπσλ πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξ. 4 ηνπ αξ. 76 ηνπ
Λ. 4257/2014 βάζεη ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο θαη εθόζνλ πιεξνύηαη ε
πξνϋπόζεζε ηνπ άξζξνπ 285 ηνπ λ. 3463/2006. Από ηελ θιήξσζε αλαδείρζεθε ε κε
α/α 1 ζέζε πεξηπηέξνπ, ήηνη ε ζέζε:
1

Οεζύκλεο & Ζξαθιείνπ έλαληη Ηεξνύ Λανύ Αγίαο Καξίλαο, Γεκνηηθή Δλόηεηα Λέαο
Φηιαδέιθεηαο
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηελεξγεζείζαο
δεκόζηαο θιήξσζεο ν θ. Ξξόεδξνο έζεζε ην ζέκα ηεο επηθύξσζεο ηνπ
απνηειέζκαηνο απηήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο εηζήγεζεο ζε ςεθνθνξία ελώπηνλ
ηνπ Πώκαηνο.
Κεηά ηαύηα, ην Γ.Π. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηελ
δηελεξγεζείζα θιήξσζε, ηελ πξόηαζε γηα ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, ηα ζηνηρεία ηνπ
ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη :



Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»)
ην άξζξν 94 παξ.6 ζηνηρείν 34 ηνπ Λ.3852/2010



ηελ ππνπαξ.ΠΡ.2. ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ Λ.4093/12 (ΦΔΘ 222/12.11.2012
ηεύρνο Α’)



ην άξζξν 76 ηνπ Λ. 4257/14 (ΦΔΘ 93/14.04.2014 ηεύρνο Α’)



ηελ εγθύθιην Ξ.ΔΠ. εγθ. 38/23463/06.06.2014



ηελ ππ’ αξηζ. 8/2016 Απόθαζε ηνπ Γ.Π. (ΑΓΑ: 6ΒΤ8ΥΖΓ-Υ7Λ) πεξί
θαζαξηζκνύ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ ζην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Σαιθεδόλαο



ηα ζρεηηθά ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, ζηα νπνία απεηθνλίδεηαη επθξηλώο θαη
κε βάζε ηελ ηέρλε θαη ηελ επηζηήκε, ην θνπβνύθιην ηνπ πεξηπηέξνπ, ν
πεξηβάιινλ ρώξνο ηνπ θαη ν επξύηεξνο θνηλόρξεζηνο ρώξνο



ηελ ππ’ αξηζκ. 35/2019 απόθαζε ηνπ ΓΠ πεξί Έγθξηζεο Θαλνληζκνύ
Ιεηηνπξγίαο Ξεξηπηέξσλ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο (ΑΓΑ: Υ4Α46ΚΥ0Η-058)



Ρελ αξηζ. 100/2021 πξνεγνύκελε ζρεηηθή απόθαζε Γεκ. Ππκβνπιίνπ



ηελ αλάγθε εμππεξέηεζεο ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ.

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
1. Ρνλ δηαρωξηζκό ηνπ πνζνζηνύ 30% (Ξαξαρώξεζε ζέζεσλ ζε ΑΚΔΑ /
Ξνιπηέθλνπο/ Ξνιεκηζηέο Θύπξνπ, ρσξίο δεκνπξαζία) θαη ηνπ πνζνζηνύ
70% (Ξαξαρώξεζε ζέζεσλ κε δεκνπξαζία) ησλ θελσζέλησλ πεξηπηέξσλ ηνπ
Γήκνπ, κε ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκόζηαο θιήξσζεο, από ηελ νπνία
αλαδείρζεθε κία (1) ζέζε πεξηπηέξνπ, ε νπνία παξαρσξείηαη έλαληη
θαηαβνιήο ηέινπο ζηηο θαηεγνξίεο ησλ πξνζώπσλ πνπ αλαθέξνληαη
αλαιπηηθά ζηελ παξ. 4 ηνπ αξ. 76 ηνπ Λ. 4257/2014 βάζεη ηνπ εηήζηνπ
νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο θαη εθόζνλ πιεξνύηαη ε πξνϋπόζεζε ηνπ άξζξνπ
285 ηνπ λ. 3463/2006, ήηνη ε κε α/α 1 ζέζε:
1

Οεζύκλεο & Ζξαθιείνπ έλαληη Ηεξνύ Λανύ Αγίαο Καξίλαο, Γεκνηηθή Δλόηεηα Λέαο
Φηιαδέιθεηαο
2. Ρνλ θαζνξηζκό ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο γηα ηελ παξαρώξεζε ζε ΑΚΔΑ ηεο
ζέζεο πεξηπηέξνπ ζε δέθα (10) έηε.
3. Ρνλ νξηζκό ηεο ίδηαο αξκόδηαο Δπηηξνπήο πνπ είρε νξηζζεί κε ηελ αξηζ.
100/2021 απόθαζε Γεκ. Ππκβνπιίνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δεκόζηαο
θιήξσζεο πνπ αθνξά ζηελ παξαρώξεζε ηεο ζέζεο πεξηπηέξνπ ηεο
θαηεγνξίαο ηνπ 30%, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο εηζνδήκαηνο επί ησλ
εθδεισζάλησλ ελδηαθέξνλ ηεο ηδίαο θαηεγνξίαο, απνηεινύκελεο από ηνπο
Γεκ. Ππκβνύινπο θ.θ. Πππξίδσλα Κπεξδέζε, Ξαλαγηώηε Αζαλαζόπνπιν θαη
Γαλάε-Δύα

Γθνύκα,

αλαπιεξνύκελνπο

αληηζηνίρσο

από

ηνπο

Γεκ.

Ππκβνύινπο θ.θ. Ζιία Ράθα, Θσλζηαληίλν Ρνκπνύινγινπ θαη Ησάλλε
Εαραξηάδε.
4. Σνλ νξηζκό σο ηόπνπ δηελέξγεηαο ηεο πξναλαθεξόκελεο δεκόζηαο θιήξσζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ Θαηαζηήκαηνο επί ηεο νδνύ Γεθειείαο 97-Λέα Φηιαδέιθεηα.

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 52/2022.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ

ΗΩΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ
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ΑΔΑ: 6ΜΕ946ΜΩ0Ι-ΗΡΓ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Ράθαο Ζιίαο
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Σαξάιακπνο
Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο
Πεξεηάθεο Ληθόιανο
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
Ρκήκα Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Ρκήκα Ξξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκ. Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ
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