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ΓΗΜΟ
N.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-N.ΥΑΛΚΗΓΟΝA


Νέα Φηιαδέιθεηα 8/7/2020
Αξηζ. Πξση. : 15042

Γ/νζε Γιοικεηικών Τπεπεζιών
Σμήμα Τποζηήπιξερ
Πολιηικών Οπγάνυν
Γπαθείο Οικ. Δπιηποπήρ

Σασ. Γ/νζε: Γεθειείαο 97
143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα
Πλεπ.
: Πιέζζαο Κσλ/λνο
Σελ.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 145/2020
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

« Έγθξηζε ππνβνιήο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα
“Δθπόλεζε ηνπηθώλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ (ΣΠ) ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο”».

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 8 ηνπ
κήλα Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ
ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020)
θαζώο θαη απηέο ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή
ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 14527/25/3-7-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ
Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη
δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10,
παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
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Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνύξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο 2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξόεδξνο 3) Καληαξέιεο
Γεκήηξηνο 4) Παπαθώζηα Αλζή 5) Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο 6) Γξεηδειηάο Παληειήο θαη 7)
εξεηάθεο Νηθόιανο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Μπεξδέζεο ππξίδσλ θαη 2) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα
θιεηεύζεθαλ, έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξόεδξν ηεο Ο.Δ. Αληί ηνπ πξώηνπ παξέζηε, βάζεη
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Νέα Φηιαδέιθεηα Νέα Υαιθεδόλα Πνιηηώλ
Πνιηηεία» θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ.
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνύκελνο ην 1ο
ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκόθσλα ε Ο.Δ. θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75
παξ. 3 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.
4555/18 («Κιεηζζέλεο Ι») ζπκθώλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο :
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 225/6-7-2020 (αξηζ. πξση. εηζ. Γήκνπ 14761/7-7-2020) εηζήγεζε ηνπ
Σκήκαηνο Τπεξεζηώλ Γόκεζεο ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο εμήο :
Κύξηε Πξόεδξε,
Θέμα:
Έγκπιζε ςποβολήρ αίηεζερ ζςμμεηοσήρ ζηο ππόγπαμμα «Δκπόνεζε ηοπικών
πολεοδομικών ζσεδίυν (ΣΠ) ηος Τποςπγείος Πεπιβάλλονηορ και Δνέπγειαρ»

ην πιαίζην ηεο κε Αξ. Πξση.: ΤΠΔΝ/ΓξΤΦΥΑΠ/55357/1334-11/6/2020 Πξόζθιεζεο γηα ππνβνιή
αηηεκάησλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα «Δθπόλεζε Σνπηθώλ Πνιενδνκηθώλ
ρεδίσλ – ΣΠ», παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηηο αθόινπζεο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο
(ΓΔ):


ΓΔ ζηεν καηεγοπία (α) πολλή ςτελήρ πποηεπαιόηεηαρ : -



ΓΔ ζηεν καηεγοπία (β) ςτελήρ πποηεπαιόηεηαρ:

Γ.Δ. Νέαρ Φιλαδέλθειαρ



ΓΔ ζηεν καηεγοπία (γ) μέζερ πποηεπαιόηεηαρ:

Γ.Δ. Νέαρ Υαλκεδόναρ

Ο βαζκόο σξηκόηεηαο ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ 1νπ επηπέδνπ αλά ΓΔ θαζώο θαη ε ηεθκεξίσζε ησλ
ηερληθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ απνηππώλεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο Σερληθέο Δθζέζεηο.
Έσονηαρ ςπότε ηα ανυηέπυ παπακαλούμε για ηεν λήτε απόθαζερ :
Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα «Δθπόλεζε ηνπηθώλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ (ΣΠ)
ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο» γηα ηελ Γ.Δ. Νέαο Φηιαδέιθεηαο (θαηεγνξία β – πςειήο
πξνηεξαηόηεηαο) θαη γηα ηελ Γ.Δ. Νέαο Υαιθεδόλαο (θαηεγνξία γ –κέζεο πξνηεξαηόηεηαο).
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Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ
νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 24/2020 Πξαθηηθό ηεο
Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Καηά ηνπ ζέκαηνο δήισζαλ όηη ηάζζνληαη:

1. Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Π.Γξεηδειηάο, ζεσξώληαο όηη ζηε ζρεηηθή εηζήγεζε δελ ππάξρεη πνιηηηθή
βνύιεζε θαη αληίζηνηρε πξόηαζε.
2. Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Κ.Σνκπνύινγινπ ζεσξώληαο όηη ε ζρεηηθή εηζήγεζε πεξηέρεη ελδεηθηηθέο θαη
άξα επηιεθηηθέο αλαθνξέο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ζπληζηά νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα ηνλ Γήκν.
3. Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Ν.εξεηάθεο, ζεσξώληαο όηη ε ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε αλνίγεη δεηήκαηα
όπσο ην Γ.Π.. θαη νη ρξήζεηο γεο, ηα νπνία πξνηίζεηαη λα θαηαγγείιεη δεκόζηα.
Η Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ
Ν.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4623/19, ηελ κε Αξ.
Πξση.: ΤΠΔΝ/ΓξΤΦΥΑΠ/55357/1334-11/6/2020 Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή αηηεκάησλ εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα «Δθπόλεζε Σνπηθώλ Πνιενδνκηθώλ ρεδίσλ – ΣΠ» θαζώο
επίζεο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ
Α π ο θ α ζ ί δ ε ι καηά πλειοτεθία
(5 ΤΠΔΡ-3 ΚΑΣΑ)
Tελ ςποβολή εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο αίηεζερ ζςμμεηοσήρ ζην
Πξόγξακκα «Δκπόνεζε ηοπικών πολεοδομικών ζσεδίυν (ΣΠ) ηος Τποςπγείος Πεπιβάλλονηορ
και Δνέπγειαρ» γηα ηελ Γ.Δ. Νέαο Φηιαδέιθεηαο (θαηεγνξία β – πςειήο πξνηεξαηόηεηαο) θαη γηα ηελ Γ.Δ.
Νέαο Υαιθεδόλαο (θαηεγνξία γ –κέζεο πξνηεξαηόηεηαο).
Ο βαζκόο σξηκόηεηαο ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ 1νπ επηπέδνπ αλά ΓΔ θαζώο θαη ε ηεθκεξίσζε ησλ
ηερληθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ απνηππώλεηαη ζηηο ζπλεκκέλεο ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο Σερληθέο
Δθζέζεηο.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 145/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΗ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία
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Δζυηεπική Γιανομή :
-

Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ/Σκήκα Τπεξεζηώλ Γόκεζεο
Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Δληεηαικέλν Γεκ. ύκβνπιν Σκήκαηνο Τπεξεζηώλ Γόκεζεο
Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ
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