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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 19/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 128/2022
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«πνβνιή πξφηαζεο ηνπ Γήκνπ γηα έληαμε ζην
Σξεκαηνδνηηθφ Ξξφγξακκα «Γξάζεηο πεξηβαιινληηθνχ
ηζνδπγίνπ» 2021 ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ, ζηνλ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο 2 (Α.Ξ. 2) γηα ηελ εθπφλεζε
«Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε θνηλφρξεζησλ
θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ - Δ.Π.Δ.Θ.Θ.»
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα ηελ
1ε ηνπ κήλα Ηνπλίνπ 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. 77 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. 11786/17/27-5-2022 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. 77 Δγθχθιην ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα
ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Θνπηζάθεο Κηραήι 3) Ράθαο Ζιίαο 4)
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 5) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 6) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 7)
Ιέθθαο Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, σο Αληηδήκαξρνο 8) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ,
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ θαη 9)
Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΝΣΔ
1) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο, Αληηπξφεδξνο, 2) Θνπεινχζνο Σξήζηνο θαη 3) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο,
νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη
ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο
ην 2ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο :
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 208 νηθ./26-5-2022 (αξηζ. εηζ. πξση. 11846/27-5-2022)
εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ/Ρκήκα πεξεζηψλ Γφκεζεο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
Θέμα : Έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο γηα
έληαμε ζην Σξεκαηνδνηηθφ Ξξφγξακκα «ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΗΠΝΕΓΗΝ»
2021 ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ, ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2 (Α.Ξ. 2) γηα ηελ εθπφλεζε
«Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ Δ.Π.Δ.Θ.Θ.»
σεη. :
Ζ ππ’ αξηζκ. πξση. 4559/28-06-2021 Ξξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ
(ΑΓΑ:6ΠΞ046Τ844-64Λ)
Θχξηε Ξξφεδξε,
παξαθαινχκε ζε πξψηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο Ν.Δ. λα εηζάγεηε ην ζέκα γηα ιήςε ζρεηηθήο
απφθαζεο.
Γηα ελεκέξσζε ηεο Ν.Δ. ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
Ρν Ξξάζηλν Ρακείν κε ηελ ππ’ αξ. πξση. 4559/28-6-2021 Ξξφζθιεζή ηνπ (ΑΓΑ: 6ΠΞ046Τ84464Λ), θάιεζε ηνπο δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο (Ν.Ρ.Α. Α΄ βαζκνχ) γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ γηα ηελ Δμαζθάιηζε Θνηλφρξεζησλ θαη
Θνηλσθειψλ ρψξσλ (Δ.Π.Δ.Θ.Θ.).
Ππγθεθξηκέλα:
Ξξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο θαη λα νινθιεξσζεί ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ
πφιεο θαη ε απφθηεζε ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ, νη δήκνη
θαηαξηίδνπλ Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπο, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη,
αλά δήκν ή δεκνηηθή ελφηεηα ή δεκνηηθή θνηλφηεηα, νη ραξαθηεξηζκέλνη απφ ην ζρέδην πφιεο
θνηλφρξεζηνη θαη θνηλσθειείο ρψξνη. Νη ρψξνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη ζπληειεζηεί ε
απαιινηξίσζε ηεξαξρνχληαη βάζεη θξηηεξίσλ σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα απφθηεζήο ηνπο γηα ηνλ
επξχηεξν πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην ρξφλν πνπ έρεη παξέιζεη
απφ ηελ επηβνιή ηεο ξπκνηνκηθήο απαιινηξίσζεο.
Ζ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ Νδεγφ Γηαρείξηζεο γηα ηε δξάζε
(Ηνχληνο 2021), ην άξζξν 92 ηνπ Λ.4759/2020 (Φ.Δ.Θ. 245/Α/09.12.2020) θαη ηε κε Α.Ξ. νηθ.
ΞΔΛ/ΓΔΠΔΓΞ/57771/774/14-06-2021 εγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
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(ΑΓΑ: 905Γ4653Ξ8-Ο5Ε), βάζεη ηεο νπνίαο νξίζηεθαλ νη Ρερληθέο
Νδεγίεο
γηα ηε ζχληαμε
Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ Θνηλφρξεζησλ θαη Θνηλσθειψλ ρψξσλ.
Ζ πξφζθιεζε ζα παξακείλεη αλνηρηή απφ 1ε Ηνπιίνπ 2021 έσο θαη ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2022, πνπ
είλαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ. Νη ππνβαιιφκελεο πξνηάζεηο εμεηάδνληαη
κε άκεζε αμηνιφγεζε, ρσξίο λα απαηηείηαη λα παξέιζεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο.
Ζ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ
Ξξάζηλνπ Ρακείνπ.
Ζ απφθαζε έληαμεο εθδίδεηαη κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ, ιακβάλνληαο
ππφςε ην «αλψηαην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο αλά δηθαηνχρν» φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα
κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Νδεγφ Γηαρείξηζεο. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο –
Λέαο Σαιθεδφλαο ην πνζφ απηφ αλέξρεηαη ζε 40.000,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α. 24%.
Ν δηθαηνχρνο Γήκνο έρεη ππνρξέσζε λα ζπκβαζηνπνηήζεη ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε κέζα ζε
δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ
πεξί έληαμεο ζην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα, δηαθνξεηηθά απεληάζζεηαη απηνκάησο απφ ην
πξφγξακκα.
Κε βάζε ηα αλσηέξσ παξαθαινχκε φπσο πξνβείηε ζε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε:
1) Ρελ Έγθξηζε πνβνιήο Ξξφηαζεο ζην Σξεκαηνδνηηθφ Ξξφγξακκα «ΓΟΑΠΔΗΠ
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΗΠΝΕΓΗΝ 2021», ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ, ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2
«Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε & Ινηπέο δξάζεηο Ξεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ», Ξξφζθιεζε Αξ. Ξξση.
4559/28-6-2021 κε ηίηιν «Δπηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ηελ εμαζθάιηζε θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ
ρψξσλ - Δ.Π.Δ.Θ.Θ.» γηα ηελ πξάμε «Δθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθνχ Πρεδίνπ γηα ηελ Δμαζθάιηζε
Θνηλφρξεζησλ θαη Θνηλσθειψλ ρψξσλ (Δ.Π.Δ.Θ.Θ.) Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο»,
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α. 24%.
2) Ρελ έγθξηζε ηεο θάιπςεο ηνπ επηπιένλ πνζνχ απφ ίδηνπο πφξνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ν
πξνυπνινγηζκφο ηεο ππνβαιιφκελεο πξφηαζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην αλψηαην πνζφ
ρξεκαηνδφηεζεο.
3) Ρελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ λα πξνβεί ζε θάζε πεξαηηέξσ ελέξγεηα γηα ηελ ππνβνιή
ηεο πξφηαζεο.
Θαιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ν.Δ., θαηά
ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 19/2022 Ξξαθηηθφ ηεο
Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72
παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40
παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 4559/28-06-2021 Ξξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ
Ξξάζηλνπ Ρακείνπ (ΑΓΑ:6ΠΞ046Τ844-64Λ) θαη ην άξζξν 92 ηνπ Λ.4759/2020 (Φ.Δ.Θ.
245/Α/09.12.2020) θαη ηε κε Α.Ξ. νηθ. ΞΔΛ/ΓΔΠΔΓΞ/57771/774/14-06-2021 εγθχθιην ηνπ
πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (ΑΓΑ: 905Γ4653Ξ8-Ο5Ε),
Α π ο θ α ζ ί δ ε ι ομόθωνα
1. Ρελ έγκπιζε ςποβολήρ ππόηαζερ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζην
Σξεκαηνδνηηθφ Ξξφγξακκα «ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΗΠΝΕΓΗΝ 2021», ηνπ
Ξξάζηλνπ Ρακείνπ, ζηνλ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2 «Αζηηθή Αλαδσνγφλεζε & Ινηπέο δξάζεηο
Ξεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ», Ξξφζθιεζε Αξ. Ξξση. 4559/28-6-2021 κε ηίηιν
«Δπηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ηελ εμαζθάιηζε θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ Δ.Π.Δ.Θ.Θ.» γηα ηελ πξάμε «Δκπόνεζε Δπισειπεζιακού σεδίος για ηεν Δξαζθάλιζε
Κοινόσπεζηων και Κοινωθελών σώπων (Δ..Δ.Κ.Κ.) Γήμος Νέαρ Φιλαδέλθειαρ –
Νέαρ Υαλκεδόναρ», ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 40.000,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α. 24%,
ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο δηαιακβαλφκελα ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο.
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2.

Ρελ έγκπιζε ηεο θάιπςεο ηνπ επηπιένλ πνζνχ απφ ηδίνπο πφξνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ν
πξνυπνινγηζκφο ηεο ππνβαιιφκελεο πξφηαζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην αλψηαην πνζφ
ρξεκαηνδφηεζεο.

3.

Ρελ εξοςζιοδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ιωάννε Βούπος πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε φιεο
ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο.

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 128/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ/Ρκήκα πεξεζηψλ Γφκεζεο
Αληηδήκαξρν Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Αλαπηπμηαθήο Ξνιηηηθήο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Γ/λζε Νηθ. πεξεζηψλ
Απηνηειέο Γξαθείν Αλαπηπμηαθήο Ξνιηηηθήο
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ

