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 ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 11.5.2022
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 10/2022 ηνπ
Γ.Π.
ηνπ
Γήκνπ
Λ.ΦηιαδέιθεηαοΛ.Σαιθεδφλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην
παξαθάησ ζέκα:


Δ.Ζ.Γ. ΘΔΚΑ: «Αδεηνδόηεζε εθδειώζεωλ - παξαζηάζεωλ κε ζπκκεηνρή
πηελνύ ‘’ΑΔΣΟΤ’’ ζην γήπεδν ηεο ΑΔΘ θαηά ηελ δηάξθεηα ηωλ εθάζηνηε
αζιεηηθώλ ζπλαληήζεωλ ηεο πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ηεο ΑΔΘ κε δηάθνξεο
άιιεο πνδνζθαηξηθέο νκάδεο»
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ πνπ θπξψζεθε
κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 77 θαζψο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ
ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ζήκεξα ζηηο 11.5.2022,
εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ. ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ
Δληαίνπ Ιπθείνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη ΙαραλάΛ.Φ.), χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 9945/6-5-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ.
Ξξφζθιεζεο 9/2022) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ. Γεκεηξίνπ Θαληαξέιε, πνπ
δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε
θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ
ησλ Γεκ. Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»).
O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξφεδξνο : ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΗΧΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ
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ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ

ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνχ,
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ 26 παξφληεο
θαη 7 απφληεο, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεωξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδωλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο ωηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδωλ
Κπίγαιεο Θωλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θαιακπόθεο Ηωάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο

Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θωλζηαληίλνο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Παπαινπθά Δπηπρία
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Σνκπνύινγινπ-Ιεωληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θωλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
εξεηάθεο Ληθόιανο
Εαραξηάδεο Ηωάλλεο
Θωλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Οπζηακπαζίδεο Ηωάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή νθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηφζν ε Αλαπιεξψηξηα Ξξφεδξνο ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θ. Αγγειηθή νπξηδή, φζν θαη ν
Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο :

 Ν θ. Η.Εαραξηάδεο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ
ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ.
 Ν θ. Αι.Γνχιαο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο
(ελεκέξσζε) επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Νη θ.θ. Η.Θαιακπφθεο, Γ.Δκκαλνπήι, Ξ.Γξεηδειηάο, Σξ.Γξεηδειηάο, Γ.Αλαγλψζηνπ,
Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο,

Θ.Ρνκπνχινγινπ

θαη

Ξ.Αζαλαζφπνπινο

απνρψξεζαλ απφ ηελ Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ
ςεθνθνξία επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
Απνπζίεο :
Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ. Σξ.Θνπεινχζνο, Αξ.Βαζηιφπνπινο, Γ.Αλεκνγηάλλεο θαη
Γ.Δ.Γθνχκα απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ
Γ.Π..

Ν Ξξφεδξνο, παξφληνο ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην
2ν ζέκα Δθηφο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, ην νπνίν θαηά πιεηνςεθία ην Γ.Π. θαη κε ςήθνπο 22
ΞΔΟ-3 ΘΑΡΑ (κεηνςεθνχλησλ ησλ Γεκ. Ππκβνχισλ θ.θ. Η.Θαιακπφθε, Γ.Δκκαλνπήι θαη
Λ.Πεξεηάθε) θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 7 ηνπ Λ. 3852/10
(«Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη, ζπκθψλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ.
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Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.

2ν ΘΔΚΑ Δ.Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 2ν Θέκα Δ.Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 10352/11-5-2022 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηνπ Ηδηαηηέξνπ
Γξαθείνπ Γεκάξρνπ αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:
Θχξηε Γήκαξρε,
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη,
Θέκα: Αδεηνδφηεζε εθδειψζεσλ - παξαζηάζεσλ κε ζπκκεηνρή πηελνχ ‘’ΑΔΡΝ’’
ζην γήπεδν ηεο ΑΔΘ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθάζηνηε αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ ηεο
πνδνζθαηξηθήο νκάδαο ηεο ΑΔΘ κε δηάθνξεο άιιεο πνδνζθαηξηθέο νκάδεο .
Θχξηε Ξξφεδξε,
Παο γλσξίδνπκε φηη ππνβιήζεθε ζηνλ Γήκν καο αίηεζε ηεο ΞΑΔ – ΑΔΘ κε ηελ
νπνία δεηά απφ ηνλ Γήκν καο , ζχκθσλα κε ην άξζξν 81 ηνπ λ. 3463 / 2006 , λα
ηεο ρνξεγήζνπκε , κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ καο , άδεηα ιεηηνπξγίαο
εθδειψζεσλ – παξαζηάζεσλ κε ηελ ζπκκεηνρή πηελνχ ‘’ ΑΔΡΝ ‘’ θαηά ηελ
δηάξθεηα ησλ εθάζηνηε αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ ηεο πνδνζθαηξηθήο ηεο νκάδαο ηεο
κε δηάθνξεο άιιεο πνδνζθαηξηθέο νκάδεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη εθάζηνηε ζην
γήπεδφ ηεο .
Ξαξάιιεια ε αηηνχζα ΑΔΘ ππέβαιε ζηνλ Γήκν καο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.
1599 / 1986 κε ηελ νπνία καο δειψλεη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ
λ. 4830 / 2021 φηη:
[α] δελ δηαηεξεί δψα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΘ κε ζθνπφ ηελ
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζην πξφγξακκα – εθδειψζεηο ηεο θαη,
[β] θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαηά ηα αλσηέξσ εθάζηνηε παξαζηάζεσλ –
εθδειψζεσλ κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ πηελνχ ΄΄ ΑΔΡΝ ΄΄ ζην γήπεδν ηεο ζα είλαη
πάληα παξψλ , ηφζν θηελίαηξνο , φζν θαη εθπαηδεπηήο , κε ηελ παξνπζία θαη ηελ
ζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ ζα δηαζθαιίδεηαη αλαγθαία θξνληίδα θαη ε επδσία ηνπ
ΑΔΡΝ .
Ωο γλσζηφλ ινηπφλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 2 ηνπ λ. 4830 / 2021 ‘’
εθδειψζεηο κε ζπκκεηνρή δψσλ ζην πιαίζην ηεο ηήξεζεο ιατθψλ ή ηνπηθψλ
παξαδφζεσλ επηηξέπνληαη απνθιεηζηηθά , εάλ δηαζθαιίδεηαη ε επδσία ησλ δψσλ θαη
κε ππνρξεσηηθή παξνπζία θηεληάηξνπ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο –
παξάζηαζεο ‘’ .
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Ζ Γεκνηηθή Αξρή εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηελ ρνξήγεζε άδεηαο
ιεηηνπξγίαο παξαζηάζεσλ – εθδειψζεσλ ζηνπο εθάζηνηε πνδνζθαηξηθνχο Αγψλεο κε
ηελ ζπκκεηνρή ηνπ πηελνχ ΑΔΡΝΠ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην γήπεδν ηεο ΑΔΘ
ππφ ηελ ξεηή ππνρξέσζε ηνπ επηβιέπνληνο θηεληάηξνπ πνπ ζα παξαθνινπζεί ηνλ
ΑΔΡΝ θαη κε απνθιεηζηηθή επζχλε θαη θξνληίδα ηεο ΞΑΔ - ΑΔΘ λα ζπληάζζεη θάζε
θνξά , ηφζν πξηλ απφ ηελ εθάζηνηε εθδήισζε – παξάζηαζε ηνπ πηελνχ [ ΑΔΡΝ ]
ζην γήπεδν ηεο ΑΔΘ , φζν θαη κεηά ην πέξαο απηψλ εθζέζεηο , ζηηο νπνίεο ζα
βεβαηψλεη φηη δελ παξαβηάζηεθε ε επδσία ηνπ πηελνχ [ ΑΔΡΝ ] πνπ ζα ζπκκεηάζρεη
θαη ζπκκεηείρε ζηελ εθάζηνηε παξάζηαζε – εθδήισζε , εθζέζεηο νη νπνίεο ζα
παξαδίδνληαη άκεζα ζηνλ Γήκν καο κε θξνληίδα θαη επζχλε ηεο ΞΑΔ –ΑΔΘ , ηφζν
πξηλ , φζν θαη κεηά ηελ εθάζηνηε εθδήισζε – παξάζηαζε θαη ζα απνηεινχλ θαη
αλαπφζπαζην κέξνο ηζρχνο ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ ζα ιεθζεί
θαη ζα ρνξεγεζεί .
Γλσζηνπνηνχκε επίζεο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ καο φηη σο αξκφδηα
αδεηνδνηνχζα αξρή ν Γήκνο καο δηθαηνχηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 23
ηνπ λ. 4830 / 2021 λα δηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο ζηα ζεκεία δηελέξγεηαο ησλ
παξαζηάζεσλ / εθδειψζεσλ νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή , πξηλ ή θαη κεηά ηελ
έθδνζε ηεο άδεηαο , γηα λα δηαπηζηψζεη αλ ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ
θαη ε ΞΑΔ –ΑΔΘ νθείιεη λα ζπλδξάκεη ηελ δεκνηηθή αξρή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
ειέγρνπ ,θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ή άδεηα πνπ ζα ρνξεγεζεί αλαθαιείηαη .
Θαηφπηλ φισλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζε απφ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην θαη ηελ ρνξήγεζε ηεο παξνχζεο αδείαο ζηελ αηηνχζα απηήλ ΞΑΔ – ΑΔΘ,
ε νπνία απφ ηεο ρνξεγήζεσο απηήο αλαιακβάλεη θαη ηελ ξεηή επζχλε θαη
ππνρξέσζε απέλαληη ζηνλ Γήκν καο αθελφο κελ, λα γλσζηνπνηεί απφ πξηλ ηηο
εθάζηνηε παξαζηάζεηο – εθδειψζεηο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ πηελνχ [ ΑΔΡΝΠ ] πνπ
ζα πξαγκαηνπνηεί ζην γήπεδφ ηεο θαη αθεηέξνπ, λα ηεξεί θαη φινπο ηνπο φξνπο θαη
ηηο πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη απηή θαηά ηελ ρξήζε ηνπ
πηελνχ ΑΔΡΝΠ ζε εθδειψζεηο – παξαζηάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ζην γήπεδφ ηεο ,
ε κε ηήξεζε ησλ νπνίσλ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ άκεζε
αλάθιεζε απηήο άλεπ άιιεο γξαπηήο ή πξνθνξηθήο πξνεηδνπνηήζεσο .
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηψλ θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ηελ ππνβιεζείζα
εηζήγεζε ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο.


Θαηά ηνπ ζέκαηνο, σο εηζάγεηαη, δήισζαλ φηη ηάζζνληαη νη Γεκ. Πχκβνπινη



Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Λ.Πεξεηάθεο θαη Η.Εαραξηάδεο απείραλ απφ ηελ
δηεμαρζείζα ςεθνθνξία.

θ.θ. Η.Θαιακπφθεο θαη Γ.Δκκαλνπήι.

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηηο απφςεηο
ησλ κειψλ ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :




Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο
ηζρχεη.
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ Λ. 3463/06 (Γ.& Θ.Θψδηθαο)
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Λ. 4830/21
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Ρν αξηζ. εηζ. πξση. 10349/11-5-2022 αίηεκα ηεο ΞΑΔ ΑΔΘ κε ηηο ζπλεκκέλεο
ζε απηφ ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 7 ηνπ αλσηέξσ Λφκνπ

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
(22 ΤΠΔΡ-2 ΘΑΣΑ)
Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε ζηελ ΞΑΔ ΑΔΘ άδεηαο ιεηηνπξγίαο παξαζηάζεσλ –
εθδειψζεσλ ζηνπο εθάζηνηε πνδνζθαηξηθνχο Αγψλεο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ πηελνχ
«ΑΔΡΝΠ» πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην γήπεδν ηεο ΑΔΘ ππφ ηελ ξεηή ππνρξέσζε
ηνπ επηβιέπνληνο θηεληάηξνπ πνπ ζα παξαθνινπζεί ηνλ ΑΔΡΝ θαη κε απνθιεηζηηθή
επζχλε θαη θξνληίδα ηεο ΞΑΔ - ΑΔΘ λα ζπληάζζεη θάζε θνξά , ηφζν πξηλ απφ ηελ
εθάζηνηε εθδήισζε – παξάζηαζε ηνπ πηελνχ [ ΑΔΡΝ ] ζην γήπεδν ηεο ΑΔΘ, φζν
θαη κεηά ην πέξαο απηψλ εθζέζεηο , ζηηο νπνίεο ζα βεβαηψλεη φηη δελ παξαβηάζηεθε
ε επδσία ηνπ πηελνχ [ ΑΔΡΝ ] πνπ ζα ζπκκεηάζρεη θαη ζπκκεηείρε ζηελ εθάζηνηε
παξάζηαζε – εθδήισζε, εθζέζεηο νη νπνίεο ζα παξαδίδνληαη άκεζα ζηνλ Γήκν Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κε θξνληίδα θαη επζχλε ηεο ΞΑΔ –ΑΔΘ, ηφζν πξηλ,
φζν θαη κεηά ηελ εθάζηνηε εθδήισζε – παξάζηαζε θαη ζα απνηεινχλ θαη
αλαπφζπαζην κέξνο ηζρχνο ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Ζ ΞΑΔ – ΑΔΘ, απφ ηε ρνξήγεζε ηεο αδείαο, αλαιακβάλεη θαη ηελ ξεηή επζχλε θαη
ππνρξέσζε απέλαληη ζηνλ Γήκν αθελφο κελ, λα γλσζηνπνηεί απφ πξηλ ηηο εθάζηνηε
παξαζηάζεηο – εθδειψζεηο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ πηελνχ [ ΑΔΡΝΠ ] πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεί ζην γήπεδφ ηεο θαη αθεηέξνπ, λα ηεξεί θαη φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη απηή θαηά ηελ ρξήζε ηνπ πηελνχ
ΑΔΡΝΠ ζε εθδειψζεηο – παξαζηάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ζην γήπεδφ ηεο, ε κε
ηήξεζε ησλ νπνίσλ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ άκεζε
αλάθιεζε απηήο άλεπ άιιεο γξαπηήο ή πξνθνξηθήο πξνεηδνπνηήζεσο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν Γήκνο, σο αξκφδηα αδεηνδνηνχζα αξρή, δηθαηνχηαη ζχκθσλα κε
ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4830 / 2021 λα δηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο ζηα
ζεκεία δηελέξγεηαο ησλ παξαζηάζεσλ / εθδειψζεσλ νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή,
πξηλ ή θαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο, γηα λα δηαπηζηψζεη αλ ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ Λφκνπ απηνχ θαη ε ΞΑΔ –ΑΔΘ νθείιεη λα ζπλδξάκεη ηελ δεκνηηθή αξρή θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, ζε αληίζεηε δε πεξίπησζε ή άδεηα πνπ ζα ρνξεγεζεί
αλαθαιείηαη.

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 43/2022.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ

ΗΧΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ
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ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Γεσξγακιήο Ιχζζαλδξνο
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Ξαπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Πεξεηάθεο Ληθφιανο
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία
Γνχιαο Αιέμαλδξνο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ

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

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Δληεηαικέλν Γεκ. Πχκβνπιν Αζιεηηζκνχ
Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Αζιεηηζκνχ
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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