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ΑΠΟΠΑΚΑ

Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 31/1/2022
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 3/2022 ηνπ Γ.Π.
ηνπ
Γήκνπ
Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην
 παξαθάησ ζέκα:

ΘΔΚΑ: «Θαζνξηζκόο ηέινπο γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο
ζέζεωλ πεξηπηέξωλ ζε ΑΚΔΑ/ Πνιύηεθλνπο/ Πνιεκηζηέο Θύπξνπ, ρωξίο
δεκνπξαζία, ζην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδόλαο νηθνλνκηθνύ
έηνπο 2022, βάζεη ηεο αξηζ. 10/2022
απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο Οηθ.
Δπηηξνπήο»
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. 72 θαζψο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ
ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ζήκεξα ζηηο 31.1.2022,
εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 7.30 κ.κ. ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ
Δληαίνπ Ιπθείνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά),
χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 1464/27-1-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο
3/2022) 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

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, 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 28 παξφληεο
θαη 5 απφληεο, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεωξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
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 Υξήζηνο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο

Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδωλ
Γξεηδειηάο Παληειήο
Σνκπνύινγινπ-Ιεωληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα

2

ΑΔΑ: 6ΓΕ846ΜΩ0Ι-ΛΨ6

Σνκπνύινγινπ Θωλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
εξεηάθεο Ληθόιανο
Εαραξηάδεο Ηωάλλεο
Θωλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Παπαινπθά Δπηπρία
Οπζηακπαζίδεο Ηωάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή νθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο :

 Ν θ. Σξ. Θνπεινχζνο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη
πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..

 Νη θ.θ. Γ.Θαξαβίαο θαη Η.Εαραξηάδεο πξνζήιζαλ ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπδήηεζεο επί ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. Ν δεχηεξνο εμ απηψλ απνρψξεζε απφ ηε
Ππλεδξίαζε πξηλ ηελ ιήμε ηεο ζπδήηεζεο επί ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο.
Απνπζίεο :
Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ. Ζι.Ράθαο, Π.Γξακκέλνο, Ξ.Γξεηδειηάο, Σ.ΡνκπνχινγινπΙεσληδφπνπινο θαη Γ.Δ.Γθνχκα απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά
ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π..

Ν Ξξφεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην 7ν
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.
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7ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 7ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ηελ αξηζ. πξση. 1154/20-1-2022 ππ΄αξηζ. 10/2022 απφθαζε Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:
Θχξηε Γήκαξρε,
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ,
ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 2/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 10/2022
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«πνβνιή εηζήγεζεο πξνο ην Γεκ. Ππκβνχιην γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ηνλ θαζνξηζκφ ηέινπο γηα ηελ
παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ζέζεσλ
πεξηπηέξσλ ζε ΑΚΔΑ/ Ξνιχηεθλνπο/ Ξνιεκηζηέο
Θχπξνπ, ρσξίο δεκνπξαζία, ζην Γήκν Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2022».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 19 ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ.
1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ.
4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 72 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ
Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 764/1/14-1-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ
ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 72 Δγθχθιην
ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1)
Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο, 3)
Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 6) Αλεκνγηάλλεο
Γεψξγηνο 7) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο θαη 9)
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Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ
ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΛΣΔ
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθε, έρνληαο
πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 483/12-1-2022 εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο Δζφδσλ
θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΚΑ: «Θαζνξηζκόο ηέινπο γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο
ζέζεωλ πεξηπηέξωλ ζε ΑΚΔΑ/ Πνιύηεθλνπο/ Πνιεκηζηέο Θύπξνπ, ρωξίο
δεκνπξαζία, ζην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδόλαο νηθνλνκηθνύ
έηνπο 2022»
Θχξηε Ξξφεδξε,
Έρνληαο ππφςε:


Ρν άξζξν 72 & ην άξζξν 94 παξ.6 ζηνηρείν 34 ηνπ Λ.3852/2010



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



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



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



ην άξζξν 192 ηνπ Λ. 3463/06



Ρηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ/ηνο 270/81



Ρν άξζξν 3 παξ. δ΄ηνπ Λ. 813/78 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ. 1229/81
(ζρεη. άξζξν 4 παξ. 1 πεξ. ε΄ηνπ ΞΓ/ηνο 34/95)



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



ηα ζρεηηθά ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, ζηα νπνία απεηθνλίδεηαη επθξηλψο θαη
κε βάζε ηελ ηέρλε θαη ηελ επηζηήκε, ην θνπβνχθιην ηνπ θάζε πεξηπηέξνπ, ν
πεξηβάιινλ ρψξνο ηνπ θαη ν επξχηεξνο θνηλφρξεζηνο ρψξνο



ηελ ππ’ αξηζκ. 35/2019 απφθαζε ηνπ Γ.Π. (ΑΓΑ: Υ4Α46ΚΥ0Η-058)πεξί
Έγθξηζεο Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο Ξεξηπηέξσλ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο
Λέαο Σαιθεδφλαο



Όηη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζέζεσλ ζην δήκν, γίλεηαη δεκφζηα
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θιήξσζε θαη πνζνζηό 30% παξαρωξείηαη έλαληη θαηαβνιήο ηέινπο ζηηο
θαηεγνξίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξ. 4 ηνπ αξ. 76 ηνπ
Λ. 4257/2014 βάζεη ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο θαη εθφζνλ πιεξνχηαη ε
πξνυπφζεζε ηνπ άξζξνπ 285 ηνπ λ. 3463/2006:
α) ζε άηνκα κε αλαπεξία (Α.κε.Α.),
β) πνιχηεθλνπο θαη
γ) ζε φζνπο κφληκνπο αμησκαηηθνχο, αλζππαζπηζηέο θαη ππαμησκαηηθνχο,
δφθηκνπο έθεδξνπο αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο ζεηείαο ζπκκεηείραλ κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν ζηα πνιεκηθά γεγνλφηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ ηελ 20ή Ηνπιίνπ έσο ηελ
20ή Απγνχζηνπ 1974 ζηελ Θχπξν, θαζψο θαη ζηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ην
1964 ζηελ Ρπιεξία θαη Ιεπθσζία θαη ην 1967 ζηελ Θνθηλνχ θαη ηνπο Αγίνπο
Θενδψξνπο ηεο Θχπξνπ. Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο εμαηξνχληαη
φζνη ελεπιάθεζαλ θαηά ηηο παξαπάλσ πεξηφδνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ζε βάξνο ηεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηεχκαηνο ηεο
Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
Πε δεκφζηα θιήξσζε, πνπ γίλεηαη ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ νξίδνληαη απφ ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην, θιεξψλνληαη ηα πεξίπηεξα αλά δηθαηνχρν. Πηελ θιήξσζε κπνξνχλ λα
παξίζηαληαη θαη εθπξφζσπνη ησλ ελψζεψλ ηνπο.
Δηδηθέο δηαηάμεηο πεξί απαιιαγήο ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ απφ ηελ θαηαβνιή ηέινπο
ή αληαιιάγκαηνο δελ ηζρχνπλ.
Υο θξηηήξηα επηινγήο ησλ δηθαηνχρσλ απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξνζψπσλ ηεο
παξαγξάθνπ 4, ιακβάλνληαη ππφςε ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ
πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ε ππνρξέσζε κε χπαξμεο εηο βάξνο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ βεβαησκέλσλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ηνλ δήκν,
κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη δηαθαλνληζκνχ απηψλ, ζχκθσλα κε ηε
ζρεηηθή λνκνζεζία.
Θα πξέπεη λα πξνβνχκε ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εηήζηνπ ηέινπο πνπ ζα θαηαβάιιεηαη
απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξ. 4 ηνπ αξ.
76 ηνπ Λ. 4257/2014(ΑΚΔΑ/ Ξνιχηεθλνπο/ Ξνιεκηζηέο Θχπξνπ)γηα ηελ παξαρψξεζε
ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ζέζεσλ πεξηπηέξσλ, ρσξίο δεκνπξαζία ζην Γήκν Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022.
Πχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ.3 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
απφ ην άξζξν 3 ηνπ Λ.1080/80 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 16 ηνπ Λ.
3254/2004 θαη ην άξζξν 50 ηνπ Λ. 4257/2014, ην ηέινο ρξήζεο θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε νπνία εθδίδεηαη
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χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο βάζεη ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1δ ηνπ
Λ. 3852/2010. Ρν ηέινο νξίδεηαη εηήζην αλεμαξηήησο ρξφλνπ ρξήζεσο θαη
αλαιφγσο ηεο πεξηνρήο ηεο πφιεσο ή ρσξίνπ εηο ηελ νπνίαλ θείηαη ν
ρξεζηκνπνηνχκελνο ρψξνο.
Κε ηελ ππ. αξηζ. 119/2021 απφθαζε ηνπ Γ.Π.(ΑΓΑ: 6ΗΖΚ46ΚΥ0Η-Φ2Τ)
θαζνξίζηεθαλ νη δψλεο θαη ηα ηέιε ρξήζεο πεδνδξνκίσλ θαη ινηπψλ θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ γηα ην έηνο 2022 σο εμήο:
Α' ΕΧΛΖ: Ξι. Ξαηξηάξρνπ, πεδφδξνκνο Πάξδεσλ, Ιεσθ. Γεθειείαο απφ νδφ
Παιακίλνο-Αγ.Δπθεκίαο έσο νδνχο Αθψλ Γεσξγηάδε - Αηηαιείαο, νδφο Βξπνχισλ απφ
Λ. Ρξππηά έσο πιαηεία Ξαηξηάξρνπ, πεδφδξνκνο Ιεσθ. Γεθειείαο απφ Αγ.Δπθεκίαο
έσο Αηηαιείαο, νδφο Ξξνχζζεο απφ Ξιαηεία Ξαηξηάξρνπ κέρξη Πκχξλεο θαη νδφο
Φαλαξίνπ απφ Ξιαηεία Ξαηξηάξρνπ κέρξη Δπηαιφθνπ, νδφο Αγ.Ρξηάδνοαπφ Ξιαηεία
Ξαηξηάξρνπ κέρξη Δπηαιφθνπ, Δζλ. Αληηζηάζεσο απφ Λ. Ρξππηά έσο πιαηεία
Ξαηξηάξρνπ. Ζ νδφο Φσθψλ εμαηξείηαη απφ ηελ Α' Εψλε.
Β' ΕΧΛΖ: Αθνξά ηελ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο εμήο νδνχο: Αθψλ Γεσξγηάδε,

Ρπάλλσλ, Καηάλδξνπ, Αληηνρείαο, Θαλάξε, Ληθ.Ρξππηά, Πκχξλεο-Δηξήλεο, Ιεσθ.
Ησλίαο, Φσθψλ, Θαππαδνθίαο, Αηηαιείαο, θαζψο ηε Ιεσθ. Γεθειείαο, Ρξσάδνο θαη
Θεζζαινλίθεο, εθηφο ησλ νδψλ ηεο δψλεο Α.
Γ' ΕΧΛΖ: Όιεο νη ππφινηπεο πιαηείεο θαη πάξθα ηεο πφιεο.
Γ' ΕΧΛΖ: Αθνξά ηηο ινηπέο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ καο θαη ηελ νδφ

Φσθψλ θαζψο θαη ην πάξθν Ησλίαο.
Δ' ΕΧΛΖ: Αλαπηχζζεηαη πέξημ ηνπ δεκνηηθνχ θνηκεηεξίνπ.

Γηα ην έηνο 2022 πξνηείλνπκε
ην ηέινο πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο
ζέζεσλ πεξηπηέξσλ θαη αθνξά ζην 30% ησλ ζέζεσλ πνπ δίλνληαη θαηφπηλ δεκφζηαο
θιήξσζεο ζηηο θαηεγνξίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξ. 4
ηνπ αξ. 76 ηνπ Λ. 4257/2014(ΑΚΔΑ/ Ξνιχηεθλνπο/ Ξνιεκηζηέο Θχπξνπ) βάζεη
εηήζηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, λα δηακνξθσζεί σο εμήο:
ΕΧΛΖ Α

1.500,00€ εηεζίωο

ΕΧΛΖ Β

1.000,00€ εηεζίωο
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ΕΧΛΖ Γ

750,00€ εηεζίωο

ΕΧΛΖ Γ

500,00€ εηεζίωο

ΕΧΛΖ Δ (Θνηκεηήξην)

2.000,00€ εηεζίωο

Χο δώλε ζεωξείηαη απηή πνπ έρεη θαζνξηζηεί ωο αλωηέξω ζηελ ππ.
αξηζ. 119/2021απόθαζε ηνπ Γ.. (ΑΓΑ: 6ΗΖΚ46ΚΧ0Η-Φ2Φ)

Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 2/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν ίδηνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα
απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηα ζηνηρεία πνπ
ηέζεθαλ ππφςε ηεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχνπλ κεηά
ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, θαζψο
επίζεο:


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



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



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



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



ην άξζξν 192 ηνπ Λ. 3463/06



Ρηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ/ηνο 270/81



Ρν άξζξν 3 παξ. δ΄ηνπ Λ. 813/78 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ. 1229/81
(ζρεη. άξζξν 4 παξ. 1 πεξ. ε΄ηνπ ΞΓ/ηνο 34/95)



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



ηα ζρεηηθά ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, ζηα νπνία απεηθνλίδεηαη επθξηλψο θαη
κε βάζε ηελ ηέρλε θαη ηελ επηζηήκε, ην θνπβνχθιην ηνπ θάζε πεξηπηέξνπ, ν
πεξηβάιινλ ρψξνο ηνπ θαη ν επξχηεξνο θνηλφρξεζηνο ρψξνο



Ρελ ππ’ αξηζκ. 35/2019 απφθαζε ηνπ Γ.Π. πεξί έγθξηζεο Θαλνληζκνχ
Ιεηηνπξγίαο Ξεξηπηέξσλ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο Λέαο Σαιθεδφλαο θαη ηελ
αξηζ. 100/2021 φκνηα πεξί δηελέξγεηαο θιήξσζεο θελσζέλησλ πεξηπηέξσλ ηνπ
Γήκνπ, νξηζκνχ ηφπνπ θαη κειψλ αξκφδηαο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θιήξσζεο
γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ 30% ησλ θελσζέλησλ πεξηπηέξσλ.
Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθωλα

8

ΑΔΑ: 6ΓΕ846ΜΩ0Ι-ΛΨ6

Δηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηέινπο έηνπο 2022
πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ζέζεσλ
πεξηπηέξσλ θαη αθνξά ζην 30% ησλ ζέζεσλ πνπ δίλνληαη θαηφπηλ δεκφζηαο
θιήξσζεο ζηηο θαηεγνξίεο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξ. 4
ηνπ αξ. 76 ηνπ Λ. 4257/2014(ΑΚΔΑ/ Ξνιχηεθλνπο/ Ξνιεκηζηέο Θχπξνπ) βάζεη
εηήζηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, σο εμήο:
ΕΧΛΖ Α

1.500,00€ εηεζίωο

ΕΧΛΖ Β

1.000,00€ εηεζίωο

ΕΧΛΖ Γ

750,00€ εηεζίωο

ΕΧΛΖ Γ

500,00€ εηεζίωο

ΕΧΛΖ Δ (Θνηκεηήξην)

2.000,00€ εηεζίωο

Υο δψλεο ζεσξνχληαη απηέο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζηελ ππ. αξηζ. 119/2021
απφθαζε ηνπ Γ.Π. (ΑΓΑ: 6ΗΖΚ46ΚΥ0Η-Φ2Τ), φπσο αλαθέξνληαη θαη ζηελ εηζήγεζε
ηεο παξνχζαο.

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 10/2022
Θαιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
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
κε ηελ αξηζ. 10/2022 απφθαζε Νηθ. Δπηηξνπήο, ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ
Πψκαηνο.


Ν Γεκ. Πχκβνπινο θ. Λ.Πεξεηάθεο δήισζε «παξψλ» θαηά ηελ δηεμαρζείζα
ςεθνθνξία.

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα κέζσ ηεο αξηζ.
10/2022 απφθαζεο Νηθ. Δπηηξνπήο εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ
θαη:


Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο») θαη απηέο
ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 4623/19



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



ηελ ππνπαξ.ΠΡ.2. ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Λ.4093/12 (ΦΔΘ 222/12.11.2012
ηεχρνο Α’)
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ην άξζξν 76 ηνπ Λ. 4257/14 (ΦΔΘ 93/14.04.2014 ηεχρνο Α’)



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



ην άξζξν 192 ηνπ Λ. 3463/06



Ρηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ/ηνο 270/81



Ρν άξζξν 3 παξ. δ΄ηνπ Λ. 813/78 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ. 1229/81
(ζρεη. άξζξν 4 παξ. 1 πεξ. ε΄ηνπ ΞΓ/ηνο 34/95)



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



ηα ζρεηηθά ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, ζηα νπνία απεηθνλίδεηαη επθξηλψο θαη
κε βάζε ηελ ηέρλε θαη ηελ επηζηήκε, ην θνπβνχθιην ηνπ θάζε πεξηπηέξνπ, ν
πεξηβάιινλ ρψξνο ηνπ θαη ν επξχηεξνο θνηλφρξεζηνο ρψξνο



Ρελ ππ’ αξηζκ. 35/2019 απφθαζε ηνπ Γ.Π. πεξί έγθξηζεο Θαλνληζκνχ
Ιεηηνπξγίαο Ξεξηπηέξσλ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο Λέαο Σαιθεδφλαο θαη ηελ
αξηζ. 100/2021 φκνηα πεξί δηελέξγεηαο θιήξσζεο θελσζέλησλ πεξηπηέξσλ ηνπ
Γήκνπ, νξηζκνχ ηφπνπ θαη κειψλ αξκφδηαο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θιήξσζεο
γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ 30% ησλ θελσζέλησλ πεξηπηέξσλ.

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
(κε θαηαηεζείζαο πιελ ηεο εηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο άιιεο
ελαιιαθηηθήο πξόηαζεο)
Δγθξίλεη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηέινπο έηνπο 2022 πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη γηα
ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ζέζεσλ πεξηπηέξσλ θαη αθνξά ζην 30%
ησλ ζέζεσλ πνπ δίλνληαη θαηφπηλ δεκφζηαο θιήξσζεο ζηηο θαηεγνξίεο ησλ
πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξ. 4 ηνπ αξ. 76 ηνπ Λ. 4257/2014
(ΑΚΔΑ/ Ξνιχηεθλνπο/ Ξνιεκηζηέο Θχπξνπ) ζην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδφλαο βάζεη εηήζηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, σο εμήο:
ΕΧΛΖ Α

1.500,00€ εηεζίωο

ΕΧΛΖ Β

1.000,00€ εηεζίωο

ΕΧΛΖ Γ

750,00€ εηεζίωο

ΕΧΛΖ Γ

500,00€ εηεζίωο

ΕΧΛΖ Δ (Θνηκεηήξην)

2.000,00€ εηεζίωο

Υο δψλεο ζεσξνχληαη απηέο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζηελ ππ. αξηζ. 119/2021
απφθαζε ηνπ Γ.Π. (ΑΓΑ: 6ΗΖΚ46ΚΥ0Η-Φ2Τ), φπσο αλαθέξνληαη θαη ζηελ εηζήγεζε
ηεο παξνχζαο.
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 10/2022.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ

ΗΧΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Γεσξγακιήο Ιχζζαλδξνο
Ξαπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Σξήζηνο
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθφιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Πεξεηάθεο Ληθφιανο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ξαπαινπθά Δπηπρία
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
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Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ Νηθ. Δπηηξνπήο
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ρκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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