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Αξηζκόο Απόθαζεο:    23 /2022 

ΘΔΚΑ 1ν :   Δηζήγεζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηαηήξεζεο ή απνκάθξπλζεο θελσζέληνο από 

01/01/2023 πεξηπηέξνπ ζηελ Θνηλόηεηα Βέινπ. 
  ην Εεπγνιαηηό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 14ε   ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ  ηνπ έηνπο 
2022 εκέξα Σεηάξηε  θαη ώξα 11.30 π.κ.  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο 

Εσήο ηνπ Γήκνπ έπεηηα από ηελ  αξηζ. 10061/09.12.2022  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ-
Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ , ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 
θαη γλσζηνπνηήζεθε ζηα κέιε εκπξόζεζκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 75 ηνπ 

Λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη γηα ηελ ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 7 κειώλ παξαβξέζεθαλ 

4 ήηνη : 

Παξόληα Κέιε :       Απόληα κέιε : 

1. Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο (Πξόεδξνο)    Πεξξήο Ληθόιανο 

2. Ράπηεο Θεόδσξνο      Θαηζηθώιεο Παλαγηώηεο 

3. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο     Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο 

4. Σξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλνο 

 

Σνλ θ Γθαηδνγηάλλε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο Ληθόιανο. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ. 

  Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην πξώην  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά ηελ εηζήγεζε γηα 

ηηο δηαδηθαζίεο δηαηήξεζεο ή απνκάθξπλζεο θελσζέληνο από 01/01/2023 πεξηπηέξνπ ζηελ 

Θνηλόηεηα Βέινπ, έζεζε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ 

Γήκνπ: 

 

ΘΔΚΑ: Δηζήγεζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηαηήξεζεο ή απνκάθξπλζεο θελσζέληνο από 01/01/2023 
πεξηπηέξνπ ζηελ θνηλόηεηα Βέινπ. 
 
ΥΔΣΗΘΑ: 
α) ε αξ. 38 εγθύθιηνο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ κε αξ.πξση. 23463/6-6-2014. 
β) άξζξν 76 ηνπ λ. 4257/2014 (ΦΔΘ 93 Α΄/14-4-2014).  
 
 Κε ην άξζξν 76 ηνπ λ. 4257/2014 (ΦΔΘ 93 Α΄/14-4-2014) αληηθαηαζηάζεθε ε ππνπαξάγξαθνο Σ. 2 ηνπ 
άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4093/2012 (Α΄ 222) θαη ξπζκίζηεθαλ κε ιεπηνκεξεηαθό ηξόπν δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ 
ζηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη θηηξίσλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λ.π.δ.δ. 
απηώλ έλαληη αληαιιάγκαηνο θαη ηαπηόρξνλα επηρεηξήζεθε λα αληηκεησπηζζνύλ ηερληθά-δηαδηθαζηηθά θαη 
εξκελεπηηθά δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηε ζέζε ζε ηζρύ ηεο ππνπαξαγξάθνπ Σ 2 ηνπ λ. 4093/2012.  
 
Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ αξηζκνύ θαη ηε ρσξνζέηεζε ησλ πεξηπηέξσλ, είλαη ε 
αθόινπζε:  
Κε απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη νη ζέζεηο πεξηπηέξσλ θαη απνηππώλνληαη ζε ηνπνγξαθηθά 
δηαγξάκκαηα αξκόδνπζαο θιίκαθαο, ζηα νπνία απεηθνλίδνληαη ην θνπβνύθιην ηνπ πεξηπηέξνπ, ν πεξηβάιινληαο  

ΑΔΑ: 6Ι2ΦΩ9Π-9ΒΕ



ρώξνο ηνπ θαη ν επξύηεξνο πεξηβάιινληαο ρώξνο ηνπ. Ο θαζνξηζκόο (ρσξνζέηεζε) ησλ ζέζεσλ αθνξά 
ηόζν ζε λέεο ζέζεηο όζν θαη ζε απηέο πνπ έρνπλ θελσζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν.  
Ζ απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ εθδίδεηαη κεηά από γλώκε ηεο νηθείαο θνηλόηεηαο θαη εηζήγεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο. Παξάιιεια, απαηηείηαη γλώκε ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο γηα ηελ 
θαηαιιειόηεηα ηνπ ρώξνπ από πιεπξάο αζθάιεηαο ηεο θπθινθνξίαο ησλ πεδώλ θαη ησλ νρεκάησλ. 
εκεηώλεηαη όηη αξλεηηθή γλώκε ηεο ελ ιόγσ αξρήο δεζκεύεη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην σο πξνο ηνλ θαζνξηζκό 
ησλ ζέζεσλ.  
Ζ απόθαζε ρσξνζέηεζεο ησλ λέσλ πεξηπηέξσλ θαη απηώλ πνπ έρνπλ θελσζεί, αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην "Πξόγξακκα Γηαύγεηα", θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ.  
Πξνθεηκέλνπ ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα πξνρσξήζεη ζε θαζνξηζκό ησλ ζέζεσλ, νθείιεη λα ιάβεη ππόςε ηηο 
εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνζηαζία ηεο θνηλήο ρξήζεο, ηεο δεκόζηαο θπθινθνξίαο, 
ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ, πνιηηηζηηθνύ θαη αξρηηεθηνληθνύ πεξηβάιινληνο, ησλ δαζηθώλ πεξηνρώλ, ησλ 
αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ηόπσλ θαη ηεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ αζηηθνύ 
πεξηβάιινληνο. Οκνίσο, νη αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ εθπόλεζε ησλ ζρεηηθώλ 
θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ, ε έθδνζε ησλ νπνίσλ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3, γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ 
πξνδηαγξαθώλ θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο θνπβνπθιίσλ πεξηπηέξσλ, αλάινγα βεβαίσο θαη κε ηηο ηνπηθέο 
ηδηαηηεξόηεηεο. εκεηώλεηαη όηη κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 76, θαηαξγείηαη ε ππ΄ αξηζκ. 
Φ.443531/24/3030/1969 (Β’ 588) απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζληθήο Άκπλαο, πληνληζκνύ θαη Γεκνζίσλ 
Έξγσλ, «πεξί ηνπ ηύπνπ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ησλ αλαπεξηθώλ πεξηπηέξσλ» .  
 
 Δθεμήο δελ λνείηαη ε έλλνηα ηνπ “ζρνιάδνληνο” πεξηπηέξνπ αιιά ηνπ “θελσζέληνο”. Θαηά ηελ πξώηε 
δηαδηθαζία θαζνξηζκνύ ησλ ζέζεσλ ζπλππνινγίδνληαη θαη ηα θελσζέληα πεξίπηεξα.  
Δθόζνλ θελσζεί, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν πεξίπηεξν κεηά ηε δηαδηθαζία απηή, γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ 
δηθαηώκαηνο ρξήζεο αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία:  
Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην, κε απόθαζε ε νπνία εθδίδεηαη κεηά από γλώκε ηεο νηθείαο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο θαη 
εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο,  απνθαζίδεη αλ ζα δηαηεξεζεί ην θελσζέλ πεξίπηεξν ή ζα 
απνκαθξπλζεί. Αλ απνθαζηζηεί ε δηαηήξεζή ηνπ, εθαξκόδεηαη ε σο άλσ δηαδηθαζία.  
Κε ηελ απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ην εηήζην ηέινο πνπ εηζπξάηηεηαη ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ από 20-10-1958 βαζηιηθνύ δηαηάγκαηνο όπσο εθάζηνηε ηζρύνπλ. Κε ηελ ίδηα 
απόθαζε θαζνξίδεηαη θαη ν ρξόλνο παξαρώξεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ησλ ζέζεσλ ησλ πεξηπηέξσλ, ν 
νπνίνο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε. 
Σν 30% ησλ ζέζεσλ παξαρσξνύληαη κε βάζε ην εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ζε άηνκα κε αλαπεξία (ΑΚΔΑ) 
θαη πνιύηεθλνπο, θαηόπηλ δεκόζηαο θιήξσζεο θαη ην ππόινηπν 70% κε δεκνπξαζία. 
Γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ππνβάιινληαη αηηήζεηο από ηνπο δηθαηνύρνπο, θαηόπηλ ζρεηηθήο 
πξνθήξπμεο ζηελ νπνία νξίδεηαη ην ύςνο ηνπ εηήζηνπ ηέινπο. Πέξαλ ηεο αίηεζεο ππνβάιινληαη από ηνλ 
ελδηαθεξόκελν, θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο θαη εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα ηεο αξκόδηαο 
Γ.Ο.Τ. 
Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ απαηηείηαη: α)γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ 
Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε πάζεζε θαη ην 
πνζνζηό αλαπεξίαο, β)γηα ηνπο πνιύηεθλνπο πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ 
Διιάδαο  πνπ λα πηζηνπνηεί ηελ πνιπηεθληθή ηδηόηεηα. 
 
Mε ηελ ππ΄αξ. 12238/9-7-2013 απόθαζε Γεκάξρνπ Βέινπ-Βόραο, εγθξίζεθε ε κίζζσζε (ιόγσ γήξαηνο) ηεο 
ππ΄αξ. 24289+24226/14-11-1986 άδεηαο δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ ηνπ Γθνγθάθε Ληθνιάνπ ηνπ 
Γεσξγίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνηλόηεηα Βέινπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξώηε πιαηεία ηεο πεξηνρήο Κπόηζαξε 
έκπξνζζελ ηεο νηθίαο Θαξαρνληδίηε θαη ζην λνηηνδπηηθό άθξν απηήο,  ζηελ θα Γθνγθάθε Καξία ηνπ Γεσξγίνπ, 
γηα ρξνληθό δηάζηεκα επηά (7) εηώλ (από 6-6-2013 έσο 31-5-2020). 
Ο Γθνγθάθεο Ληθόιανο ηνπ Γεσξγίνπ απεβίσζε ηελ 01/09/2013. 
Κε ηελ ππ΄αξ. 16530/27-10-2017 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ-Βόραο εγθξίζεθε ε παξάηαζε ηεο κίζζσζεο 
ηνπ πεξηπηέξνπ ζηελ Γθνγθάθε Καξία ηνπ Γεσξγίνπ γηα δύν (2) ρξόληα (από 1-6-2020 έσο 1-6-2022) 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 56 παξ.2 ηνπ λ.4483/2017. 
Σέινο κε ηελ αξ. 2355/13-04-2022 απόθαζε Γεκάξρνπ Βέινπ-Βόραο εγθξίζεθε ε παξάηαζε εθκεηάιιεπζεο 
ηνπ πεξηπηέξνπ από ηελ Γθνγθάθε Καξία ηνπ Γεσξγίνπ γηα ρξνληθό δηάζηεκα έμη (6) κελώλ, από 1-6-2022 έσο 
31-12-2022, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ.17 ηνπ λ.4623/2019, επεηδή δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο 
έθδνζεο λέαο πξάμεο παξαρώξεζεο ή θαηάξγεζεο ηεο ζέζεο ηνπ πεξηπηέξνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 76 ηνπ λ. 
4257/2017 . 
 
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ην ζπγθεθξηκέλν πεξίπηεξν από 01/01/2023 ζα ζεσξείηαη θελσζέλ θαη 
αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 
 

ΑΔΑ: 6Ι2ΦΩ9Π-9ΒΕ



 Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην κε απόθαζή ηνπ ε νπνία εθδίδεηαη κεηά από γλώκε ηεο νηθείαο 
θνηλόηεηαο Βέινπ θαη εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, απνθαζίδεη αλ ζα 
δηαηεξεζεί ην θελσζέλ πεξίπηεξν ή αλ ζα απνκαθξπλζεί.  

 
Αλ απνθαζηζζεί ε δηαηήξεζή ηνπ, εθαξκόδεηαη ε σο άλσ δηαδηθαζία, ήηνη: 

 
1. απόθαζε (γλώκε) ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλόηεηαο Βέινπ ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην θελσζέλ 

πεξίπηεξν, ζρεηηθά κε ην εάλ ζα δηαηεξεζεί ή όρη ην θελσζέλ πεξίπηεξν 
2. εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο (νκνίσο σο αλσηέξσ) 
3. γλώκε ηεο Αζηπλνκίαο 
4. απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
5. ζύληαμε ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο αξκόδνπζαο θιίκαθαο ζην νπνίν απεηθνλίδεηαη ην 

θνπβνύθιην, ν πεξηβάιινληαο ρώξνο θαη ν επξύηεξνο πεξηβάιινληαο ρώξνο ηνπ. Ζ απόθαζε 
αλαξηάηαη ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 

 
ε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί ε δηαηήξεζε ηνπ πεξηπηέξνπ, απηό παξαρσξείηαη γηα δέθα (10) 
ρξόληα ζε ΑΚΔΑ ή πνιύηεθλνπο σο εμήο:  
 
Ο Γήκνο εθδίδεη ζρεηηθή πξνθήξπμε θαη θαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη (ΑΚΔΑ ή πνιύηεθλνη) λα 
ππνβάιινπλ εληόο πξνζεζκίαο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 θσηνηππία ηαπηόηεηαο 
 εθθαζαξηζηηθό Γ.Ο.Τ. 
 γηα ΑΚΔΑ πηζηνπνηεηηθό Α/ζκηαο ή Β/ζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο από ην νπνίν 

πξνθύπηεη ε πάζεζε θαη ην πνζνζηό αλαπεξίαο 
 γηα πνιύηεθλνπο πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδαο πνπ 

λα πηζηνπνηεί ηελ πνιπηεθληθή ηδηόηεηα θαη 
 δεκνηηθή ελεκεξόηεηα 

Έπεηηα θαηαξηίδεηαη πίλαθαο κε ηνπο ππνςεθίνπο δηθαηνύρνπο.  
Κνλαδηθό θξηηήξην πνπ ιακβάλεηαη ππόςε είλαη ην εηζνδεκαηηθό  θαη επεηδή ε ζέζε είλαη κία, ζα 
επηιεγεί απηόο κε ην ρακειόηεξν εηζόδεκα. Αλ δελ ππάξμνπλ ελδηαθεξόκελνη ησλ θαηεγνξηώλ 
πνιύηεθλνη ή ΑΚΔΑ, ηόηε ε δηάζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηπηέξνπ γίλεηαη κε δεκνπξαζία από 
ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί 
δεκνπξαζηώλ πξνο εθκίζζσζε δεκνηηθώλ αθηλήησλ (Π.Γ. 270/81) .  
ε θάζε πεξίπησζε απνθιείεηαη ε απεπζείαο παξαρώξεζε ηεο ζέζεο απηήο. 
 
Σν πεξίπηεξν παξαρσξείηαη κε κεληαίν κίζζσκα πνπ θαζνξίδεηαη από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. 
 
Αλ απνθαζηζζεί ε κε δηαηήξεζή ηνπ, ηόηε ην πεξίπηεξν απνζύξεηαη από ην ρώξν. 
 
Δλόςεη ηεο ιήμεο κίζζσζεο ηνπ ελ ιόγσ πεξηπηέξνπ ζηηο 31/12/2022, παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο 
ζαο ελέξγεηεο. 
 

Ο ΑΛΣΗΓΖΚΑΡΥΟ 
 

ΛΗΘΟΙΑΟ ΡΟΕΟ 
 
  ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ ππ’αξηζ.13/2022 απόθαζε ηεο Θνηλόηεηαο 

Βέινπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία εηζεγήζεθε ηην διαηήπηζη ηος κενωθένηορ πεπιπηέπος και ηην 

έναπξη ηων διαδικαζιών από ηον Δήμο για ηην εκ νέος εκμίζθωζη ηος. 

  Θαηόπηλ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ επηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

    Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο θαη  ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 73 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

     Δηζεγείηαη  πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ δηαηήξεζε ηνπ θελσζέληνο πεξηπηέξνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ θνηλόηεηα Βέινπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξώηε πιαηεία ηεο πεξηνρήο Κπόηζαξε, 
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έκπξνζζελ ηεο νηθίαο Θαξαρνληδίηε θαη ζην λνηηνδπηηθό άθξν απηήο θαη ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηώλ 

από ηνλ Γήκν γηα ηελ εθ λένπ εθκίζζσζε ηνπ, ε νπνία ιήγεη ζηηο 31.12.2022. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζκό 23/2022 

                             Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

 
Ο Πξόεδξνο           Σα Κέιε 

 Τπνγξαθή                                                                                                           Τπνγξαθέο   

                    Αθξηβέο Απόζπαζκα 
       Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
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