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Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 21.4.2021
ηαθηηθήο (δηεμαρζείζαο κέζσ ηειεδηάζθεςεο)
Ππλεδξίαζεο Λν. 5/2021 ηνπ Γ.Π. ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο,
ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα:


Δ.Ζ.Γ. ΘΔΚΑ: «Ιήςε απόθαζεο επί αηηήκαηνο ηνπ Φηινδστθνύ πιιόγνπ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο»
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1
ηεο ΞΛΞ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 40 θαζψο θαη
ησλ πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ
κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ζήκεξα ζηηο
21.4.2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 7654/164-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 6/2021) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ.
Ιχζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη
ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο»).
O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξνεδξεχζαο: ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΑΡΑΒΗΑ (απνρσξήζαληνο ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. θ.
Ι.Γεσξγακιή, ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. θ. Γ.Αλεκνγηάλλε θαη δειψζαληνο
αδπλακία, ιφγσ αζζελείαο, λα πξνεδξεχζεη ηνπ Γεκ. Ππκβνχινπ ηεο παξάηαμεο ηνπ
εθιεγέληνο Γεκάξρνπ θ. Θ.Κπίγαιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 69 παξ. 2 ηνπ Λ.
3852/10, φπσο ηζρχεη).
Ν Γξακκαηέαο : ΖΙΗΑ ΣΑΦΑ (απνρσξήζαληνο ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γ.Π. θ.
Γ.Αλαγλψζηνπ).
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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, 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 : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο σηήξηνο
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο

Κπεξδέζεο ππξίδσλ
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
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Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
εξεηάθεο Ληθόιανο
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Παπαινπθά Δπηπρία
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή νθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηφζν ε Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Παλαγηώηα Αγνξαζηνύ, φζν θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο :

 Νη

Γεκ.

Πχκβνπινη

θ.θ.

Ι.Γεσξγακιήο,

Α.Βαζηιφπνπινο,

Λ.Αλαληάδεο,

Γ.Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπφθεο, Γ.Δκκαλνπήι, Ξ.Γξεηδειηάο, Σ.Γξεηδειηάο,
Γ.Αλαγλψζηνπ, Ξ.Ιαδαξίδεο, Δ.Ξαπαινπθά, Η.Νπζηακπαζίδεο θαη Α.Γνχιαο (ζχλνιν
14) απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο επί ηνπ 1νπ
ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ.
 Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο, Θ.Ρνκπνχινγινπ θαη
Ξ.Αζαλαζφπνπινο απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη
ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ζ Γεκ. Πχκβνπινο θ. Α.Ξαπαθψζηα απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
Απνπζίεο :
Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ. Π.Κπεξδέζεο θαη Γ.Δ.Γθνχκα απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα,
έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π..

Ν Ξξoεδξεχσλ, παξφληνο ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην
3ν ζέκα Δθηφο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, ην νπνίν νκφθσλα ην Γ.Π. θαη ζχκθσλα κε ηηο
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δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 7 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη,
ζπκθψλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ.

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.

3ν ΘΔΚΑ Δ.Ζ.Γ.
Ν Ξξνεδξεχσλ, εηζεγνχκελνο ην 3ν Θέκα Δ.Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 8034/21-4-2021 εηζήγεζε ηνπ Ηδηαηηέξνπ Γξαθείνπ
Γεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:
Θχξηε Γήκαξρε,
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη ,
Θέκα: Ιήςε απφθαζεο επί ηνπ ππ΄αξηζ. πξση. 8029/21-4-2021 αηηήκαηνο ηνπ
Φηινδσηθνχ Ππιιφγνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο.
Πηα πιαίζηα ηεο ππνρξέσζήο καο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δψσλ
ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4039/2012 θαη ην λ. 4235/2014 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ν
Γήκνο καο έρεη ζπλάςεη ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Φηινδσηθφ Πχιινγν Λ.
Φηιαδέιθεηαο. Κέρξη θαη ζήκεξα ν Φηινδσηθφο Πχιινγνο ηεο Λ.Φηιαδέιθεηαο
βξίζθεηαη κέζα ζην Άιζνο ηεο Λ. Φηιαδέιθεηαο. Ωζηφζν κε ηελ ηειεζηδηθία ηεο ππ.
Αξηζ. 99/2009 απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ (ηκήκα Β΄) θξίλεηαη
αλαγθαία ε άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ Φηινδσηθνχ Ππιιφγνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο απφ ην
ρψξν ηνπ Άιζνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί ν Γήκνο κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε.
Θαηφπηλ ηνχηνπ είλαη αλαγθαία ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ελ ιφγσ
Ππιιφγνπ
πξνθεηκέλνπ απηφο λα κπνξέζεη λα κεηαζηεγαζηεί. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζα αλέιζεη ζην
πνζφλ ησλ 15000 επξψ, θαη ζα θαιχπηεη ην κίζζσκα ηνπ ρψξνπ θαη ηηο δαπάλεο γηα
χδξεπζε, απνρέηεπζε θαη ειεθηξνδφηεζε κέρξη ηέινπο ηνπ 2021. Ν Γήκνο
δεζκεχεηαη λα ππνζηεξίδεη ηνλ Πχιινγν εηήζηα, κε ρνξήγεζε πνζνχ πνπ ζα θαιχπηεη
ην εηήζην κίζζσκα θαη ηηο θαη’ εθηίκεζε δαπάλεο γηα χδξεπζε, απνρέηεπζε θαη
ειεθηξνθσηηζκφ, θαη ζα ρνξεγείηαη γηα ηα επφκελα ελλέα έηε ( ρξφλνο δηάξθεηαο
κίζζσζεο θαηά ην κηζζσηήξην), ή γηα φζν δηάζηεκα ν Πχιινγνο ζα παξακέλεη ζε
ρψξν γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη θαηαβνιή κηζζψκαηνο. Πε πεξίπησζε πνπ ν Πχιινγνο
δηαθφςεη ηε κίζζσζε πξηλ ηε ιήμε ηεο, ν Γήκνο ζπκθσλεί ζηελ θαηαβνιή
κηζζψκαηνο ελφο έηνπο απφ ηελ επίδνζε ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο εηδνπνίεζεο
απνκάθξπλζεο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ Πχιινγν εγθαίξσο, ψζηε
απηφο λα είλαη ζπλεπήο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ν Γήκνο δεζκεχεηαη επίζεο, λα
δηακνξθψζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηνλ πξνο ελνηθίαζε ρψξν, θαηά ηξφπν πνπ λα
είλαη άξηηα θαη αζθαιήο ε δηαβίσζε ησλ θηινμελνπκέλσλ δψσλ.
Ρειηθφο ζηφρνο είλαη λα θαηαζηεί δπλαηή ην ηαρχηεξν, ε επηζηξνθή ηνπ Ππιιφγνπ ζε
ρψξν πνπ ζα δηακνξθσζεί αλάινγα, ζην βφξεην ηκήκα ηνπ Άιζνπο, φπνηε απηφ
επηηξαπεί απφ αλάινγε λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, δεζκεχεηαη ν
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Γήκνο λα πξνσζήζεη κε θάζε πξφζθνξν κέζνλ ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηελ
αθφινπζε πξφηαζε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο:

«Κε δεδνκέλε ηελ έιιεηςε θαηάιιεισλ ρψξσλ εληφο ησλ κεγάισλ αζηηθψλ
θέληξσλ, ζε αζηηθά Ξάξθα θαη Άιζε εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ επηηξέπεηαη λα
δεκηνπξγεζνχλ ή λνκηκνπνηεζνχλ ππάξρνληεο κηθξνί ρψξνη γηα ηελ πξνζσξηλή
θηινμελία αδέζπνησλ δψσλ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ
λ.4039/2012 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ λ.4235/14. Ν ρψξνο θηινμελίαο
νθείιεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 100 κ. απφ θαηνηθίεο, πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα ην πνιχ
ίζε κε ην 1% ηεο επηθάλεηαο ηνπ Άιζνπο/ Ξάξθνπ θαη πάλησο φρη κεγαιχηεξε ησλ 4
ζηξεκκάησλ. Πηνλ ρψξν ζα κπνξεί λα θηινμελνχληαη κέρξη 35 ζθχινη θαη αλάινγνο
αξηζκφο γαηψλ. Νη θιεηζηνί ρψξνη πνπ απαηηνχληαη, (θιεηζηνί ρψξνη θινπβηψλ,
γξαθείν, απνζήθεο θιπ) κπνξεί λα θαηαζθεπαζηνχλ κε ειαθξά θαηαζθεπή πνπ ζα
επελδπζεί κε θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθά θαη λα θαηαιακβάλνπλ επηθάλεηα ην
πνιχ ίζε κε ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ρψξνπ δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ. Ν
ρψξνο νθείιεη λα έρεη θαλνληζκφ, θαζεκεξηλφ σξάξην ιεηηνπξγίαο θαη λα είλαη
πξνζβάζηκνο θαη επηζθέςηκνο απφ πνιίηεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα πηνζεηήζνπλ ή λα
παξέρνπλ εζεινληηθή βνήζεηα, απφ ζρνιεία θαη γεληθά απφ θάζε ελδηαθεξφκελν πνπ
ζα ήζειε λα επηζθεθζεί ην ρψξν».
Ήδε ζήκεξα κε ην ππ΄αξηζ. πξση. 8029/21-04-2021 αίηεκά ηνπ ν Φηινδσηθφο
Πχιινγνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο, ππέβαιε θαη εγγξάθσο αίηεκα πξνο ην Γήκν καο, πεξί
ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο.
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.


Ρηο ζέζεηο ηνπ Φηινδστθνχ Ππιιφγνπ αλέπηπμε ε θ. Θηθή Θαξαζαλάζε, ε νπνία
δήηεζε λα πξνβιεθζεί ζηελ απφθαζε ηνπ Γ.Π. ε κεηαθνξά ηνπ Ππιιφγνπ ζε
ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ε νηθνλνκηθή θάιπςε απηήο.



Ν Γήκαξρνο θ. Η.Βνχξνο, απνδέρζεθε ην αλσηέξσ αίηεκα, δεηψληαο λα
ζπκπεξηιεθζεί ζηελ απφθαζε ηνπ Γ.Π. φηη ε λνκνηερληθή βειηίσζε ζα
ζπλππνγξαθεί, δηά πεξηθνξάο, θαη απφ ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ
παξαηάμεσλ.



Ν επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ζ Ξφιε ηεο Θαξδηάο καο Λ.Φ.-Λ.Σ.»
θ. Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο δήηεζε λα ππάξμεη λνκηθή ζπλδξνκή απφ
ην Γήκν πξνο ηνλ Πχιινγν, αίηεκα πνπ έγηλε απνδεθηφ απφ ηνλ θ. Γήκαξρν.



Ν επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.» θ.
Λ.Πεξεηάθεο θαηέζεζε άιιε πξφηαζε επί ηνπ ζέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία
δεηά λα πξνβεί ν Γήκνο ζε κίζζσζε ηνπ λένπ ρψξνπ, πξνο δηακφξθσζε,
ζηήξημε θαη ιεηηνπξγία θαηαθπγίνπ δψσλ θιπ, επηθνπξνχκελνο απφ ηνλ
Πχιινγν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη
Ξεξίζαιςεο Εψσλ.

Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Ξξνεδξεχσλ έζεζε ηελ ππνβιεζείζα
εηζήγεζε, σο ζπκπιεξψζεθε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, θαη ηελ πξφηαζε ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.» ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ
Πψκαηνο.
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πέξ ηεο εηζήγεζεο ηεο Γηνίθεζεο, σο ζπκπιεξψζεθε, ηάρζεθαλ δεθαπέληε



πέξ ηεο πξφηαζεο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.»

(15) Γεκ. Πχκβνπινη.

ηάρζεθαλ νη Γεκ .Πχκβνπινη θ.θ. Λ.Πεξεηάθεο θαη Η.Εαραξηάδεο.

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, σο
ζπκπιεξψζεθε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, ηελ ππνβιεζείζα πξφηαζε ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.», ην ππ΄αξηζ. πξση. 8029/214-2021 αίηεκα ηνπ Φηινδσηθνχ Ππιιφγνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο ηα ζηνηρεία ηνπ
ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :



Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»)
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4039/2012 θαη ηνπ Λ. 4235/2014

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
[15 ΤΠΔΡ ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΟΗΘΖΖ (σο ζπκπιεξώζεθε)-2 ΤΠΔΡ ΠΡΟΣΑΖ Ι..]

Ρελ απνδνρή ηνπ ππ΄αξηζ. εηζ. πξση. 8029/21-4-2021 αηηήκαηνο ηνπ Φηινδσηθνχ
Ππιιφγνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο, σο εμήο:
Πηα πιαίζηα ηεο ππνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ
δψσλ ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4039/2012 θαη ην λ. 4235/2014 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη, ν Γήκνο Λ.Φ.-Λ.Σ. έρεη ζπλάςεη ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Φηινδσηθφ
Πχιινγν Λ. Φηιαδέιθεηαο. Κέρξη θαη ζήκεξα ν Φηινδσηθφο Πχιινγνο ηεο
Λ.Φηιαδέιθεηαο βξίζθεηαη κέζα ζην Άιζνο ηεο Λ. Φηιαδέιθεηαο. Ωζηφζν κε ηελ
ηειεζηδηθία ηεο ππ. Αξηζ. 99/2009 απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ
(ηκήκα Β΄) θξίλεηαη αλαγθαία ε άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ Φηινδσηθνχ Ππιιφγνπ Λ.
Φηιαδέιθεηαο απφ ην ρψξν ηνπ Άιζνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί ν Γήκνο κε
ηελ αλσηέξσ απφθαζε. Θαηφπηλ ηνχηνπ εγθξίλεηαη, σο αλαγθαία, ε ρξεκαηνδφηεζε
ηνπ ελ ιφγσ Ππιιφγνπ, πξνθεηκέλνπ απηφο λα κπνξέζεη λα κεηαζηεγαζηεί. Ζ
ρξεκαηνδφηεζε ζα αλέιζεη ζην πνζφλ ησλ 15.000,00 επξψ θαη ζα θαιχπηεη ην
κίζζσκα ηνπ ρψξνπ θαη ηηο δαπάλεο γηα χδξεπζε, απνρέηεπζε θαη ειεθηξνδφηεζε
κέρξη ηέινπο ηνπ έηνπο 2021. Ν Γήκνο δεζκεχεηαη λα ππνζηεξίδεη ηνλ Πχιινγν
εηήζηα, κε ρνξήγεζε πνζνχ πνπ ζα θαιχπηεη ην εηήζην κίζζσκα θαη ηηο θαη’ εθηίκεζε
δαπάλεο γηα χδξεπζε, απνρέηεπζε θαη ειεθηξνθσηηζκφ, θαη ζα ρνξεγείηαη γηα ηα
επφκελα ελλέα έηε ( ρξφλνο δηάξθεηαο κίζζσζεο θαηά ην κηζζσηήξην), ή γηα φζν
δηάζηεκα ν Πχιινγνο ζα παξακέλεη ζε ρψξν γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη θαηαβνιή
κηζζψκαηνο. Πε πεξίπησζε πνπ ν Πχιινγνο δηαθφςεη ηε κίζζσζε πξηλ ηε ιήμε ηεο, ν
Γήκνο ζπκθσλεί ζηελ θαηαβνιή κηζζψκαηνο ελφο έηνπο απφ ηελ επίδνζε ζηνλ
ηδηνθηήηε ηεο εηδνπνίεζεο απνκάθξπλζεο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ
Πχιινγν εγθαίξσο, ψζηε απηφο λα είλαη ζπλεπήο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ν Γήκνο
δεζκεχεηαη επίζεο λα θαιχςεη νηθνλνκηθά ηελ κεηαθνξά ηνπ Ππιιφγνπ θαη λα
δηακνξθψζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηνλ πξνο ελνηθίαζε ρψξν, θαηά ηξφπν πνπ λα
είλαη άξηηα θαη αζθαιήο ε δηαβίσζε ησλ θηινμελνπκέλσλ δψσλ.
Ρειηθφο ζηφρνο είλαη λα θαηαζηεί δπλαηή ην ηαρχηεξν ε επηζηξνθή ηνπ Ππιιφγνπ ζε
ρψξν πνπ ζα δηακνξθσζεί αλάινγα, ζην βφξεην ηκήκα ηνπ Άιζνπο, φπνηε απηφ
επηηξαπεί απφ αλάινγε λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, δεζκεχεηαη ν
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Γήκνο λα πξνσζήζεη κε θάζε πξφζθνξν κέζνλ ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηελ
αθφινπζε πξφηαζε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο θαη λνκνηερληθήο βειηίσζεο πνπ ζα
ζπλππνγξαθεί, δηά πεξηθνξάο, θαη απφ ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ.
Δπίζεο ν Γήκνο δεζκεχεηαη ζηελ παξνρή λνκηθήο ζπλδξνκήο πξνο ηνλ Πχιινγν.

«Κε δεδνκέλε ηελ έιιεηςε θαηάιιεισλ ρψξσλ εληφο ησλ κεγάισλ αζηηθψλ
θέληξσλ, ζε αζηηθά Ξάξθα θαη Άιζε εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ επηηξέπεηαη λα
δεκηνπξγεζνχλ ή λνκηκνπνηεζνχλ ππάξρνληεο κηθξνί ρψξνη γηα ηελ πξνζσξηλή
θηινμελία αδέζπνησλ δψσλ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ
λ.4039/2012 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ λ.4235/14. Ν ρψξνο θηινμελίαο
νθείιεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 100 κ. απφ θαηνηθίεο, πξέπεη λα έρεη επηθάλεηα ην πνιχ
ίζε κε ην 1% ηεο επηθάλεηαο ηνπ Άιζνπο/ Ξάξθνπ θαη πάλησο φρη κεγαιχηεξε ησλ 4
ζηξεκκάησλ. Πηνλ ρψξν ζα κπνξεί λα θηινμελνχληαη κέρξη 35 ζθχινη θαη αλάινγνο
αξηζκφο γαηψλ. Νη θιεηζηνί ρψξνη πνπ απαηηνχληαη, (θιεηζηνί ρψξνη θινπβηψλ,
γξαθείν, απνζήθεο θιπ) κπνξεί λα θαηαζθεπαζηνχλ κε ειαθξά θαηαζθεπή πνπ ζα
επελδπζεί κε θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθά θαη λα θαηαιακβάλνπλ επηθάλεηα ην
πνιχ ίζε κε ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ ρψξνπ δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δψσλ. Ν
ρψξνο νθείιεη λα έρεη θαλνληζκφ, θαζεκεξηλφ σξάξην ιεηηνπξγίαο θαη λα είλαη
πξνζβάζηκνο θαη επηζθέςηκνο απφ πνιίηεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα πηνζεηήζνπλ ή λα
παξέρνπλ εζεινληηθή βνήζεηα, απφ ζρνιεία θαη γεληθά απφ θάζε ελδηαθεξφκελν πνπ
ζα ήζειε λα επηζθεθζεί ην ρψξν».

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 34/2021.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:

Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΑ ΣΟΤ Γ..

Ο ΑΘΖΑ ΘΑΘΖΘΟΛΣΑ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΑΡΑΒΗΑ

ΖΙΗΑ ΣΑΦΑ
ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..

Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Σξήζηνο
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Πεξεηάθεο Ληθφιανο
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία
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Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΑ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΑΡΑΒΗΑ

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Ξξαζίλνπ
Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ
Αληηδήκαξρν Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Απηνηειέο Ρκήκα Λνκηθήο πεξεζίαο
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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