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Γ/ΛΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ
Σκήκα Τπνζηήξημεο
Πνιηηηθώλ Οξγάλωλ

 ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 20.12.2021
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 18/2021 ηνπ Γ.Π.
ηνπ
Γήκνπ
Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην
παξαθάησ ζέκα:

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



ΘΔΚΑ: «Δμαίξεζε από ηελ ππνρξέωζε δηελέξγεηαο δηαγωληζκνύ κειεηώλ ηνπ έξγνπ κε
ηίηιν «Αλάπιαζε δηθηύνπ θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο - Λέαο
Υαιθεδόλαο» (Α.Κ. 181/2021)»
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. 68 θαζψο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ)
ζήκεξα ζηηο 20.12.2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση.
28028/16-12-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 22/2021) 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 : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξφεδξνο : ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ
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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 Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηεξψληαο ηα
πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ1 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 31 παξφληεο θαη 2 απφληεο, σο
αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεωξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδωλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Θνζθνιέηνο ωηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδωλ
Κπίγαιεο Θωλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θωλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ηωάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο

Παπαθώζηα Αλζή
εξεηάθεο Ληθόιανο
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Σνκπνύινγινπ-Ιεωληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θωλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ηωάλλεο
Θωλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Παπαινπθά Δπηπρία
Οπζηακπαζίδεο Ηωάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή νθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξώλ 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 6νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..

 Νη θ.θ. Κ.Θνπηζάθεο, Λ.Αλαληάδεο, Θ.Ληάηζεο θαη Η.Νπζηακπαζίδεο απνρψξεζαλ απφ ηε
Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία επί ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
Απνπζίεο :
Ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ. Λ.Πεξεηάθεο απνπζίαδε δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ.
Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π..
Ν θ. Ξξφεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην 1ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο
Γηάηαμεο.
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..
1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε βάζε ην ππ.αξ.
πξση. 26907/7-12-2021 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:
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Θχξηε Γήκαξρε,
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη,

ΘΔΚΑ:

Δμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ κειεηψλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«Αλάπιαζε δηθηύνπ θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο - Λέαο
Υαιθεδόλαο» Α.Κ. 181/2021

ΥΔΣ:

1.Ζ ππ’ αξηζκ.4410/22.06.2021 Ξξφζθιεζε ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο
(ΑΓΑ:67ΦΝ46Τ844-10Ε)
2.Ρν κε αξηζκφ 35/2021 Ξξαθηηθφ Ππλεδξίαζεο ηνπ Ππκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο Ξ.Δ. Θεληξηθνχ
Ρνκέα Αζελψλ θαη αξηζκφ πξσηνθφιινπ 504.928/24-11-2021 (αξηζκ. πξση/ινπ Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
26230/01-12-2021)
Θχξηε Ξξφεδξε,

Ξαξαθαινχκε φπσο ζε πξψηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Π. εηζάγεηε ην ζέκα γηα ιήςε ζρεηηθήο
απφθαζεο εμαίξεζεο απφ ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο .Α
ΞΔΛ/ΓΚΔΑΑΞ/48505/387 (ΦΔΘ Β/2239/31.05.2021) ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ
πξνθήξπμε αξρηηεθηνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε ηνπ έξγνπ : Αλάπιαζε
δηθηχνπ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο.
Γηα ελεκέξσζε ηνπ Γ.Π. ζαο γλσξίδνπκε φηη:
Πηηο 22/06/2021 δεκνζηεχζεθε ε ππ’ αξηζκ. πξση. 4410/22-06-2021 Ξξφζθιεζε γηα
ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε θαη ινηπέο δξάζεηο
πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ» ηνπ Σξεκαηνδνηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Γξάζεηο Ξεξηβαιινληηθνχ
Ηζνδπγίνπ» γηα ηα έηε 2021-2022.
Νη δξάζεηο νη νπνίεο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ κε ηελ αλσηέξσ Ξξφζθιεζε θαζνξίδνληαη
ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο σο εμήο:
Κέηξν 1: Πχλζεηεο αζηηθέο αλαπιάζεηο
Κέηξν 2: Ξαξεκβάζεηο ζηνλ αζηηθφ ρψξν
Ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο πξνηίζεηαη λα ππνβάιιεη Αίηεζε
Σξεκαηνδφηεζεο ζην αλσηέξσ Σξεκαηνδνηηθφ Ξξφγξακκα ζην πιαίζην ηνπ ππνκέηξνπ 1.1
«Νινθιεξσκέλα έξγα αλαπιάζεσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ ή δίθηπν
απηψλ» ηνπ Κέηξνπ 1, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο ρξεκαηνδφηεζεο, πνζνχ 415.558€,
πνπ αληηζηνηρεί ζην Γήκν καο.
Ρν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο αθνξά ηελ αλάπιαζε θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ ζην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο.
Ιακβάλνληαο ππφςε ηα εηδηθά ζέκαηα θαη ηελ επηιεμηκφηεηα δαπαλψλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο αλήθεη ζηνπο δπλεηηθνχο
Γηθαηνχρνπο ηεο Ξξφζθιεζεο απηήο θαη ε πεξηνρή κειέηεο ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο
Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, γηα ηε κειέηε θαη
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θαηαζθεπή ηέηνηνπ είδνπο ππνδνκψλ θαη έξγσλ, βάζεη ηνπ Λ.3852/2010, ηνπ Λ.4555/2016 θαη
ηνπ ηζρχνληα Νξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο Γήκνπ. Ζ ηερληθή ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα
πξνιάβεη ηελ αζθπθηηθή πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο
(10/12/2021) εθπφλεζε ηελ ζρεηηθή κειέηε αλάπιαζεο ψζηε λα είλαη εκπξφζεζκε ζηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ.
Ζ αλάπιαζε πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ησλ νδψλ Γεθειείαο, Αγ. Αλαξγχξσλ, Αραξλψλ θαη Ξ.
Γξεγνξίνπ).
Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ:
•

Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ δεκνηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ.

•

Αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο.

•

Δλίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο θπθινθνξίαο ησλ πεδψλ.

•

Κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο θαη βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο κέζσ

βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ.
Κε ηελ ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ζα εμαζθαιηζηνύλ:
- Φαξδηά πεδνδξφκηα - δψλεο πεδψλ - γηα απξφζθνπηε πξνζπέιαζε θαη θπθινθνξία ησλ πεδψλ.
- Εψλε απξφζθνπηεο πνξείαο αηφκσλ κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο (Α.Κ.Θ) θαη ζηνηρείσλ δηεπθφιπλζεο
(ελδείμεηο, ξάκπεο, θ.η.ι.).
- Ξιαθφζηξσζε κε αληηνιηζζεξφ δάπεδν, πςειήο αληνρήο, εληαίνπ χθνπο, πνπ ζα ραξαθηεξίδεη
θηλήζεηο πεδψλ, νρεκάησλ, θ.ι.π.
- Απξφζθνπηε φδεπζε ηπθινχ ζε φιν ην κήθνο ησλ πεδνδξνκίσλ
- Γηαβαζκηζκέλνο, νκνηφκνξθνο θσηηζκφο ζε φιν ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο ησλ πεδψλ, κε ηελ
ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ηζηψλ, ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, αλά ηαθηέο απνζηάζεηο θαη κε
εληαίν πλεχκα ρσξνζέηεζεο.
- Αζηηθφο εμνπιηζκφο φπσο θαζηζηηθά, θάδνη απνξξηκκάησλ, δνρεία απνξξηκκάησλ, κπάξεο
ζηάζκεπζεο πνδειάησλ, βηνθιηκαηηθά ζηέγαζηξα ζθίαζεο θ.ι.π. ζε επηιεγκέλα θνκβηθά ζεκεία
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ θαη ηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ.
- Δκπινπηηζκφο θαη βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο πξαζίλνπ, είηε ζε λεζίδεο είηε κεκνλσκέλα
(δεληξνθχηεπζε).
Κε ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ζα επηδηωρηεί:
- Λα απνθηήζεη φιε ε πεξηνρή αλάπιαζεο έλα εληαίν θαη αηζζεηηθά αλαβαζκηζκέλν ραξαθηήξα,
ηθαλφ λα ραξαθηεξίζεη ηελ πεξηνρή θαη λα δψζεη πηινηηθφ δείγκα αλάπιαζεο γεηηνληάο, κε ηελ
απφδνζε εληαίαο αληηιεπηηθήο εηθφλαο .
- Ζ αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ θίλεζεο – ζηάζεο πεδψλ, κε απφδνζε θπξίαξρνπ εληαίνπ πιηθνχ ζε φιε
ηελ επηθάλεηα ησλ πεδνδξνκίσλ, ψζηε λα απνηεινχλ αηζζεηηθά εληαίν ζχλνιν.
- Ζ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δαπεδνζηξψζεσλ, πέξαλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ
απνηειεζκάησλ ιφγσ ηεο ρξήζεο ςπρξψλ πιηθψλ, ζα ζπληειέζεη ζην λα έρεη ην έξγν κεγάιν
ρξφλν δσήο θαη λα αληέμεη ζηελ θαζεκεξηλή βαξηά ρξήζε.
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- Ζ πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε θαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθήο ζεξκνλεζίδαο,
πνπ νθείιεηαη ζηελ ππθλή δφκεζε θαη ηελ έιιεηςε πξαζίλνπ, κε ηελ ρξήζε ςπρξψλ πιηθψλ κε
πςειή αλαθιαζηηθφηεηα θαη πςειφ ζπληειεζηή εθπνκπήο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο, έηζη ψζηε λα
ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
- Ζ δεκηνπξγία βηνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ (π.ρ. ζθίαζε γηα ηνπο πεδνχο), έηζη ψζηε λα δεκηνπξγείηαη
έλα επράξηζην κηθξνθιίκα ζηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο.
- Ζ ελαξκφληζε κε ηελ πθηζηάκελε βιάζηεζε θαη ε πξνζαξκνγή ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο.
- Ζ νξηνζέηεζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο κε ηε δεκηνπξγία δελδξνζηνηρηψλ κε ηδηαίηεξν ραξαθηήξα.
Ζ κειέηε εθπνλήζεθε κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο (ΛΝΘ, Θηεξηνδνκηθφ, ΘΝΘ,
Ξξνδηαγξαθέο ΞΔΣΥΓΔ γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα πεδνδξνκίσλ απφ Άηνκα Κε Δηδηθέο Αλάγθεο,
Νδεγίεο Πρεδηαζκνχ γηα ηα ΑΚΔΑ ηνπ ΞΔΣΥΓΔ θιπ).
Νη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε ν ζρεδηαζκφο ηεο παξνχζαο παξέκβαζεο είλαη:
α) Ζ βηνθιηκαηηθή ζρεδίαζε:


Γηακνξθσκέλε-εγθιηκαηηζκέλε

βιάζηεζε,

εθηίκεζε

ηεο

ππάξρνπζαο

θαηάζηαζεο,

εμπγίαλζε θαη εκπινπηηζκφο κε εγθαηάζηαζε νκαδνπνηεκέλσλ ζπζηάδσλ νκνεηδψλ θπηψλ,
πνπ ζα ελδπλακψζνπλ ηηο επεκβάζεηο θαη ην ραξαθηήξα ησλ θπηεχζεσλ, ελνπνηψληαο ηηο
επηκέξνπο πεξηνρέο.


Σξήζε πιηθψλ δηακνξθψζεσλ θαη δαπεδφζηξσζεο ηθαλψλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε
ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο θαη λα ππαθνχνπλ ζην βέιηηζην ζπλδπαζκφ αλάθιαζεο ηεο
ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ζεξκνρσξεηηθφηεηαο, βαζηζκέλα ζηελ ηερλνινγία ησλ ςπρξψλ
πιηθψλ.



Πηνηρεία εμνπιηζκνχ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, φπσο βηνθιηκαηηθά ζηέγαζηξα ζθίαζεο θαη
θσηηζηηθά ζψκαηα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, αληηβαλδαιηζηηθά, ρακειήο ελεξγεηαθήο
θαηαλάισζεο θαη πξνζαλαηνιηζκέλνπ θσηηζκνχ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηάρπζε ηνπ
θσηφο πξνο άζθνπε θαηεχζπλζε.
β) Ζ επηδίσμε απφδνζεο εληαίνπ αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα ζε φινπο ηνπο δξφκνπο ηεο
αλάπιαζεο.
γ) Ζ πξφζεζε ρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, κεγάιεο αληνρήο θαη
δηάξθεηαο δσήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο, ψζηε ε πεξηνρή λα απνθηήζεη πνηφηεηα ζε
θαηαζθεπαζηηθφ θαη αηζζεηηθφ επίπεδν.
δ) Ρνπνζέηεζε «αζηηθνχ εμνπιηζκνχ» γηα ηελ ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηνπ ρψξνπ, φπσο
θαζηζηηθά, θάδνπο απνξξηκκάησλ, θαιάζηα απνξξηκκάησλ, κπάξεο ζηάζκεπζεο πνδειάησλ
θαζψο θαη ζπζηήκαηα ζθίαζεο κε εθειθπφκελεο ηέληεο ζε επηιεγκέλα, θνκβηθά ζεκεία.
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ε) Ζ ελαξκφληζε ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ θαη ηεο δηάηαμεο θχηεπζεο κε ηνλ πεξηβάιινληα
ρψξν, ην ραξαθηήξα ησλ θηεξίσλ, ηελ αξρηηεθηνληθή πξφηαζε θαη ηα πθηζηάκελα δέλδξα,
ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελνπνίεζε ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ ζε έλα ζχλνιν.
Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή θπηψλ εγθιηκαηηζκέλσλ ζηελ πεξηνρή θαη κε ηελ
επηινγή ζέζεσλ θχηεπζεο ζε ζρήκαηα θαη γξακκέο πνπ αθνινπζνχλ απηέο ηνπ Αζηηθνχ θαη
Αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ.
Δπίζεο κε ην 35/2021 Ξξαθηηθφ Ππλεδξίαζεο ηνπ Ππκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο Ξ.Δ. Θεληξηθνχ Ρνκέα
Αζελψλ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 504.928/24-11-2021 (αξηζκ. πξση/ινπ Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 26230/01-122021), ην Ππκβνχιην γλσκνδφηεζε νκφθσλα ζεηηθά α. σο πξνο ηελ απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε
δηελέξγεηαο αξρηηεθηνληθνχ δηαγσληζκνχ θαη β. σο πξνο ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηεο αλάπιαζεο.
Ρέινο ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο .Α ΞΔΛ/ΓΚΔΑΑΞ/48505/387 (ΦΔΘ
Β/2239/31.05.2021) αλαθέξεηαη φηη «Ζ εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ

κειεηψλ γηα αμηφινγν ηερληθφ έξγν ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ (2), είλαη δπλαηή κε απφθαζε
ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα έρεη γλσκνδνηήζεη ζεηηθά ην νηθείν Ππκβνχιην
Αξρηηεθηνληθήο χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε».
Κεηά ηα αλσηέξσ εθηεζέληα παξαθαιείηαη ην Γ.Π. φπσο πξνβεί ζε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο
εμαίξεζεο απφ ηελ ππνρξέσζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ κειεηψλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αλάπιαζε
δηθηχνπ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο - Λέαο Σαιθεδφλαο» Α.Κ. 181/2021.

Ππλεκκέλα :

1. ΑΞ.4410/22.06.2021 Ξξφζθιεζε ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο &
Δλέξγεηαο (ΑΓΑ:67ΦΝ46Τ844-10Ε)
2. Ρν κε αξηζκφ 35/2021 Ξξαθηηθφ Ππλεδξίαζεο ηνπ Ππκβνπιίνπ
Αξρηηεθηνληθήο Ξ.Δ. Θεληξηθνχ Ρνκέα Αζελψλ θαη αξηζκφ
πξσηνθφιινπ 504.928/24-11-2021 (αξηζκ. πξση/ινπ Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
26230/01-12-2021)

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 ην ζέκα σο εηζάγεηαη ζε ςεθνθνξία
ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο.


Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Γ.Δ.Γθνχκα θαη Η.Νπζηακπαζίδεο δήισζαλ «παξψλ» θαηά ηελ
δηεμαρζείζα ςεθνθνξία.

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ
θαθέινπ θαη :
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Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο») θαη απηέο ηνπ Λ. 4555/18
(«Θιεηζζέλεο Η»)
Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο .Α ΞΔΛ/ΓΚΔΑΑΞ/48505/387 (ΦΔΘ
Β/2239/31.05.2021)
Ρελ ΑΞ.4410/22.06.2021 Ξξφζθιεζε ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο
(ΑΓΑ:67ΦΝ46Τ844-10Ε)
Ρν κε αξηζκφ 35/2021 Ξξαθηηθφ Ππλεδξίαζεο ηνπ Ππκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο Ξ.Δ. Θεληξηθνχ
Ρνκέα Αζελψλ θαη αξηζκφ πξσηνθφιινπ 504.928/24-11-2021 (αξηζκ. πξση/ινπ Γ.Λ.Φ.Λ.Σ.
26230/01-12-2021)

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
Ρελ εμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ κειεηψλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«Αλάπιαζε

δηθηύνπ

θνηλνρξήζηωλ

ρώξωλ

Γήκνπ

Λέαο

Φηιαδέιθεηαο

-

Λέαο

Υαιθεδόλαο» (Α.Κ. 181/2021) γηα ηνπο αλαιπηηθά αλαθεξφκελνπο ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο
ιφγνπο.

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 117/2021.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Γεσξγακιήο Ιχζζαλδξνο
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Σξήζηνο
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθφιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
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Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Γθνχκα Γαλάε-Δχα
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ξαπαινπθά Δπηπρία
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
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
Αληηδήκαξρν Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Νηθ. πεξεζηψλ
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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