
 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΑΞΝ 19-12-2017   20εο  ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΠ  

ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ 

 
Πην Τπρηθφ θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Τπρηθνχ (Καξαζσλνδξόκνπ 95), ζήκεξα 

ηελ 19ελ ηνπ κελφο  Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 17:00΄, ζπλήιζε, παξφληνο θαη ηνπ 

Γεκάξρνπ θ. Ξαληειή Μπξηδάθε, ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.  

19934/15-12-2017  έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Ξξνέδξνπ ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010 (Φ.Δ.Θ. Α’ 87), γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ησλ θαησηέξσ 

ζεκάησλ Ζ.Γ. θαη Δ.Ζ.Γ. 

ΘΔΚΑ  2Ν  Ζ.Γ. 

Ππδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο πεξί ηεο έθδνζεο θαλνληζηηθήο απόθαζεο άιισο εγθπθιίνπ (νδεγίαο) 

πξνο ηηο πεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ αξκόδηα πεξεζία Γόκεζεο  

πνπ αθνξά ηελ αλαζηνιή δπλαηόηεηαο ίδξπζεο επηρεηξήζεσλ καδηθήο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο  

γηα θαζήκελνπο πειάηεο. 

 

Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε φηη επί ζπλφινπ είθνζη επηά (27) Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ 

παξφληεο ήηαλ δεθανθηψ (18) θαη απφληεο ελλέα (9 ) ήηνη: νη θ.θ. Γαιάλεο Γεκήηξηνο, Πακαξφπνπινο Βχξσλ- 

Ξαχινο, Θαξηψηεο Αιέμαλδξνο, Θνκλελνχ – Θνχκπα Άλλα, Κπεηξνζηάλ Αιεμ, Εέππνπ – Σαξιαχηε Διέλε, Σαξνθφπνο 

Ξαληειήο, Πνπκπαζάθε – Ξαπαδεκνχιε Θσλζηαληίλα θαη Θαβαιάξεο Ησάλλεο. 

 

 ΞΑΟΝΛΡΔΠ      ΑΞΝΛΡΔΠ 

Αιεμνπνχινπ Αηθαηεξίλε 

Ξεηξίηζε-Κνπξάλη Αηθαηεξίλε  
Ξαπαρξφλεο Γεψξγηνο 

Εαθξαθνπνχινπ-Γαληήι Πνθία 
Ιάβδα Διέλε 

Ρξέδνπ Καξία-Διέλε 

Καδαξάθεο Γεξάζηκνο-Αιέμαλδξνο 
Γάηνο Γεψξγηνο-Αιθηβηάδεο 

Ξαπαγεσξγίνπ Ιεσλίδαο 
Αγγειάθε-Ιπθνχξε Αλαζηαζία 

Γεκνπιά Διηζζάβεη-Διέλε 
Καλαφο Γεκήηξηνο 

Σξηζηνδνχινπ Γαβξηέιια  

Εεξβφο Ληθφιανο 
Γθηδειή-Ξαπαζενδσξνπνχινπ Αιίθε 

Θαλειιάθεο Ληθφιανο  
Γειαθνπξίδεο Ησάλλεο 

Ππκεσλίδνπ Σαξίθιεηα 

 

Γαιάλεο Γεκήηξηνο 

Πακαξφπνπινο Βχξσλαο-Ξαχινο 
Θαξηψηεο Αιέμαλδξνο 

Θνκλελνχ-Θνχκπα Άλλα 
Κπεηξνζηάλ Άιεμ  

Εέππνπ-Σαξιαχηε Διέλε 

Σαξνθφπνο Ξαληειήο 
Πνπκπαζάθε-Ξαπαδεκνχιε Θσλ/λα 

Θαβαιάξεο Ησάλλεο 
 

            

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓIΘΡΝ 
ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ ΑΓΑ:   
ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Αξηζκ. Απόθ.:  340/19-12-2017 
Καξαζσλνδξόκνπ 95 Αξηζκ. Ξξση.:  20519/27-12-2017 

ΤΣΗΘΝ, Ρ.Θ. 154 52  
ηει.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  



Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ. Γαιάλεο Γεκήηξηνο θαη Θνκλελνχ-Θνχκπα Άλλα πξνζήιζαλ ζηηο αλαθνηλψζεηο. 

Ζ Γεκνηηθή Πχκβνπινο θ. Εέππνπ – Σαξιαχηε Διέλε πξνζήιζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ. 

Ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ. Πακαξφπνπινο Βχξσλ-Ξαχινο πξνζήιζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο Ζ.Γ. 

Ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ. Θαλειιάθεο Ληθφιανο απερψξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο Ζ.Γ. 

Πηε Ππλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Λένπ Τπρηθνχ θ. 

Ξαζζά-Σξήζηνπ Διέλε.   

Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κνχηζηνο Γεψξγηνο.  

 

Δηζεγνχκελε ην αλσηέξσ ζέκα ε Ξξφεδξνο είπε: 

 Θέησ ππφςε ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ: 

1. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 24 θαη 102 ηνπ Ππληάγκαηνο, θαζψο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 1 εδ. β’ 

θαη εδ. γ’ Λ. 3463/2006 (Θψδηθαο Γήκσλ & Θνηλνηήησλ) απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη επηηαθηηθή ππνρξέσζε ηνπ 

Γήκνπ γηα ηε δηαθχιαμε ησλ ζπλζεθψλ δηαβηψζεσο ησλ θαηνίθσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη νηθηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηεο ηζνξξνπίαο ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηιχζεσο ηνπ θπθινθνξηαθνχ πξνβιήκαηνο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο 

νηθηζηηθήο αλάπηπμεο. 

2. Όηη ε πεξηνρή ηνπ Λ. Τπρηθνχ ππήρζε θαηαξρήλ ζην ζρέδην ην 1929 ζχκθσλα κε ην απφ 30-08-1929 Ξ. 

Γ/γκα (ΦΔΘ 32 Α) σο πεξηνρή θαηνηθίαο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλνηθηζκνχ ηνπ Ππλεηαηξηζκνχ Αμησκαηηθψλ & 

Γεκνζίσλ παιιήισλ πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηνπ ζε θαηνηθία. 

3. Ρν ΓΞΠ ηνπ Λένπ Τπρηθνχ  (ππ’ αξηζκ. 657604779/28-9-1989 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΞΔΣΥΓΔ – ΦΔΘ 

625Γ/9-10-1989, θαζψο θαη ππ’ αξηζκ. 71384/4051/26-6-1992 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΞΔΣΥΓΔ -ΦΔΘ 9-10-

1992) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 13515/Ξ-325/21-5-1989 λνκαξρηαθήο θαλνληζηηθήο 

απνθάζεσο κε ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη νη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο θαη ηίζεηαη σο βαζηθφο θαλφλαο γηα ηελ 

πεξηνρή ηνπ Γήκνπ ε ακηγήο θαηνηθία. 

4. Ρν γεγνλφο φηη βάζεη ηνπ σο άλσ ΓΞΠ ηίζεηαη σο βαζηθφο θαλφλαο ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο 

Λένπ Τπρηθνχ ε ακηγήο θαηνηθία, ελψ νη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεληθήο θαηνηθίαο γξακκηθψο επί ησλ νηθνπέδσλ 

κε πξφζσπν ζην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν είλαη ζηελά θαη ζπζηαιηηθά εξκελεπφκελεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη 

επηηξέπνληαη εθ’ φζνλ δελ παξαβιάπηνπλ ηελ θπξίαξρε ρξήζε ηεο θαηνηθίαο (πξβι. ΞΔ ΠηΔ 286/1996, 

101/1997, 18/1998 θα). 

5. Ρν νμχηαην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ν Γήκνο καο, απφ ηε ζεακαηηθή αχμεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ρξήζεσλ θαη δε ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα κε πξφζσπν ζην 

βαζηθφ νδηθφ δίθηπν, φπνπ επηηξέπεηαη ε επαγγεικαηηθή ζηέγε ππεξηνπηθήο εκβέιεηαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα 

ΝΡ κε πξφζσπν επί ηεο ιεσθφξνπ Θεθηζίαο, ηεο Ιεσθφξνπ Κεζνγείσλ ηεο Ιεσθφξνπ Γεκεηξίνπ Βαζηιείνπ 

θαη ησλ ινηπψλ νδψλ, πνπ εληάζζνληαη ζην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν 

6. Ρν γεγνλφο φηη ην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο αδξαλεί επί δεθαεηία λα εθδψζεη Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα, επί ηε 

βάζεη ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 99 παξ. 3 ηνπ Λ. 1892/1980, γηα ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή ζηέγε εθαηέξσζελ ηνπ βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ (πξβι θαη ΠηΔ 383/2002), παξά ηηο 

επαλεηιεκκέλεο εθθιήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ καο Ππκβνπιίνπ θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΓΞΠ. 

7. Όηη ε θαζπζηέξεζε απηή δελ πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηεηειεζκέλα γεγνλφηα, σο πξνο ηελ νηθηζηηθή θαη 

πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ, δειαδή γηα δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ θαη’ εμνρήλ ζηηο αξκνδηφηεηεο 

ησλ Γήκσλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 1 εδ. β’ θαη εδ. γ’ Λ. 3643/2006. 



8. Όηη ε ιεηηνπξγία πιεζψξαο εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο έρεη σο 

ζπλέπεηα ηε δξακαηηθή αύμεζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ παληειή αδπλακία ζηαζκεύζεσο, ιόγσ 

ειιείςεσο ησλ ζρεηηθώλ ρώξσλ θαη ηελ εηζβνιή ησλ απηνθηλήησλ ζηελ πεξηνρή ηεο ακηγνύο 

θαηνηθίαο ζηα εζσηεξηθά ΝΡ ηνπ Γήκνπ, δεδνκέλνπ όηη ηα πιείζηα ησλ θηεξίσλ είλαη παιαηά θαη 

δελ έρνπλ ηηο αλαγθαίεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο βάζεη ηνπ Ξ.Γ. 111/2004. 

9. Ρνλ θίλδπλν αιινηψζεσο ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο, σο πξννξηζκέλεο θαη’αξρήλ γηα θαηνηθία θαη ηηο 

έληνλεο δηακαξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ 

10. Ρε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 80 παξ. 2 εδ. β’ Λ. 3643/2006 (Θψδηθαο Γήκσλ & Θνηλνηήησλ), θαηά ηελ νπνία γηα 

ηελ πξνέγθξηζε θαη ηε  ρνξήγεζε άδεηαο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο δελ αξθεί ν αηηνχκελνο ηελ άδεηα λα 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο, αιιά ηάζζεηαη σο πξόζζεηε θαη απηνηειήο 

πξνϋπόζεζε ε ιήςε ππ’όςε δεηεκάησλ  ‘’πνπ αθνξνύλ ηηο ρξήζεηο γεο, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνύ, πνιηηηζηηθνύ θαη αξρηηεθηνληθνύ πεξηβάιινληνο, …………. , θαζώο θαη ηελ αηζζεηηθή, 

θπζηνγλσκία θαη ηηο ελ γέλεη ιεηηνπξγίεο ηεο πόιεο’’. Δάλ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θξίλεη φηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη φξνη απηνί θαη φηη απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο, ιακβαλνκέλεο ππ’φςηλ ηεο 

πθηζηακέλεο θαηαζηάζεσο, δηαηαξάζζνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο, έρεη θαηά λφκν ηε δπλαηφηεηα  λα κελ 

πξνβεί ζηε ρνξήγεζε ηεο αδείαο, αθφκε θαη εάλ ε ρνξήγεζε ηεο αδείαο δελ πξνζθξνχεη θαη’αξρήλ ζην γξάκκα 

γεληθψλ δηαηάμεσλ πνιενδνκηθνχ πεξηερνκέλνπ, αξκνδηφηεηνο ΞΔΣΥΓΔ. 

11. Ρηο ππ’ αξηζκ. 205/2011, 197/2013, 174/2014, 13/2015, 310/2015 θαη 362/2016 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, κε ηηο νπνίεο θαηφπηλ έξεπλαο ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ζηε δεκνηηθή θνηλφηεηα Λένπ 

Τπρηθνχ, δηαπηζηψζεθε φηη ε πεξηνρή ηνπ Φάξνπ Λένπ Τπρηθνχ θαη ηεο Ιεσθ. Θεθηζίαο θαη ηδίσο ε πεξηνρή 

πνπ πεξηιακβάλεη νιφθιεξα ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα (ΝΡ) 4, 5, 7 θαη 8 ηα νηθφπεδα εληφο ησλ ΝΡ 19, 24, 25 

κε πξφζσπν ηελ νδφ Γεκ. Βαζηιείνπ, ηα νηθφπεδα πνπ έρνπλ πξφζσπν ζηε Ιεσθφξν Θεθηζίαο θαη βξίζθνληαη 

ζηα ΝΡ 70, 69, 68, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 90, 91, 92, 136, 139, 141,  ηα νηθφπεδα πνπ έρνπλ πξφζσπν ζηε 

Ιεσθφξν Κεζνγείσλ θαη βξίζθνληαη ζηα ΝΡ 165, 166, 173 θαη 174 θαζψο θαη ηα νηθφπεδα ησλ Ν.Ρ. 151 θαη 

152 ( 25εο Καξηίνπ θαη Ρδαβέια) ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Λένπ Τπρηθνχ (πξψελ Γήκνπ Λένπ 

Τπρηθνχ, Λ. Αηηηθήο) είλαη θνξεζκέλε εμαηηίαο ηεο ππεξζπγθέληξσζεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη κάιηζηα ππεξκεγεζψλ, κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ πεξηβάιινλ, 

ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη ηεο δηαβίσζήο ηνπο θαη ηελ ζεκαληηθή 

επηβάξπλζε ησλ ελ γέλεη ιεηηνπξγηψλ ηεο πφιεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε ππεξβνιηθή θπθινθνξηαθή 

επηβάξπλζε, ην ηεξάζηην πξφβιεκα ζηάζκεπζεο, ε θπξηνιεθηηθή «θαηάιεςε» ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ειεπζέξσλ 

ρψξσλ σο άκεζε ζπλέπεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΘΔ (είηε απφ νρήκαηα ηξνθνδνζίαο, είηε απφ νρήκαηα 

εξγαδνκέλσλ θαη πειαηψλ) αιιά θαη ε έληνλε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε σο πξνο ην δήηεκα ηνπ ζεκαληηθνχ 

φγθνπ απνξξηκκάησλ πνπ «παξάγνπλ» εκεξεζίσο ηα ήδε ιεηηνπξγνχληα ΘΔ – αλεξρφκελνπ πεξίπνπ ζε 30 

θάδνπο/εκέξα - ε ερνξχπαλζε, ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θιπ. 

12. Ρελ αλσηέξσ ππνβάζκηζε έρνπλ δηαπηζηψζεη επαλεηιεκκέλσο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, φπσο επί  παξαδείγκαηη ε 

ππ’ αξηζκ. 289/2009 απφθαζε ηνπ ΠΡΔ ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηελ πεξηνρή «ηδηαίηεξα βεβαξεκέλε» θαη κε 

«νμχηαην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα» εμ’ αηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

13. Όηη νη πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο δελ ζα πξέπεη λα αζθνχληαη εηο βάξνο ηνπ γεληθνχ δεκνζίνπ θαη ηνπ δεκνηηθνχ ζπκθέξνληνο. 

14. Ρε Γηάηαμε ηνπ άξζξνπ 28 παξ. 2 ηνπ Λ. 4442/07-12-2016 ζχκθσλα κε ηελ νπνία : «… Ζ αξκφδηα γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο βεβαίσζεο ππεξεζία δηεξεπλά ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο θαη άιινπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

ηίζεληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζε θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γήκνπ, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί πξηλ ηελ 



εκεξνκελία θαηάζεζεο αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο, θαη ρνξεγεί ηε βεβαίσζε εληφο δεθαπέληε (15)  

εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο». 

15. Όηη ε παξνχζα ζπληζηά θαλνληζηηθή απφθαζε άιισο ζε θάζε πεξίπησζε εγθχθιην – εζσηεξηθή νδεγία  γηα 

ηελ θαζνδήγεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλεο ηεο νκνηόκνξθεο θαη κε εληαίν κέηξν 

θξίζεσο  αληηκεηώπηζεο ησλ αηνκηθώλ αηηήζεσλ γηα ηελ αδεηνδόηεζε θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, δπλάκεη ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 80 Λ. 3643/2006 (ad hoc ΠηΔ 

1242/2004, ΠηΔ 1822/1992). 

16. Όηη θαηά ηα εηδηθφηεξα θξηζέληα κε ηε ΠηΔ 1242/2004 θξίζεθε φηη κε παξφκνηα εγθχθιην ’’δελ αζθήζεθε 

απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηελ ζέζπηζε φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ ηδξχζεσο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, αιιά, αλεμάξηεηα απφ ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα, 

δηαηππψλεηαη, γηα ην νκνηφκνξθνλ ηεο αληηκεησπίζεψο ηνπο, ν επηβαιιφκελνο, θαηά πξνζήθνπζα άζθεζε ηεο 

δηαθξηηηθήο επρέξεηαο σο πξνο ην θξηηήξην ησλ ελ γέλεη ιεηηνπξγηψλ ηεο πφιεσο, ηξφπνο ρεηξηζκνχ ηνπο ελφζσ 

ππάξρεη ε δηαπηζησζείζα θαηά ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαηάζηαζε ππεξζπγθεληξψζεσο νηθείσλ 

θαηαζηεκάησλ. Έρνληαο ηέηνην πεξηερφκελν, ε απφθαζε απηή ζηεξείηαη εθηειεζηνχ ραξαθηήξνο’’. 

17. Όηη ε έθδνζε ηέηνησλ νδεγηψλ-εγθπθιίσλ είλαη ζχκθπηε κε ην ραξαθηήξα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, σο ηνπ 

αλψηαηνπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ, σο πξνο ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ αηνκηθψλ αηηεκάησλ γηα ρνξήγεζε ρξήζεσλ γεο θαη 

πγεηνλνκηθψλ αδεηψλ. 

18. Όηη εθθξεκεί ελψπηνλ ηεο 7κεινχο ζχλζεζεο ηνπ Γ’ Ρκήκαηνο ηνπ ΠηΔ (φπνπ παξεκπέθζε ιφγσ 

ζπνπδαηφηεηαο), ε θξίζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. 

 

Θαηφπηλ φισλ ησλ αλσηέξσ 

 

ΞΟΝΡΔΗΛΔΡΑΗ 

 

Πηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

 

Ζ έθδνζε ηεο παξαθάησ θαλνληζηηθήο απφθαζεο εγθπθιίνπ – εζσηεξηθήο νδεγίαο 

 

Α-  Δληφο ηεο θνξεζκέλεο πεξηνρήο ηνπ Φάξνπ Τπρηθνχ θαη ηεο Ιεσθ. Θεθηζίαο θαη εηδηθφηεξα ησλ πεξηνρψλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ νιφθιεξα ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα (ΝΡ) 4, 5, 7 θαη 8, ηα νηθφπεδα πνπ έρνπλ πξφζσπν ζηε Ιεσθφξν 

Θεθηζίαο θαη βξίζθνληαη ζηα ΝΡ 70, 69, 68, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 90, 91, 92, 136, 139, 141,  ηα νηθφπεδα πνπ έρνπλ 

πξφζσπν ζηε Ιεσθφξν Κεζνγείσλ θαη βξίζθνληαη ζηα ΝΡ 165, 166, 173 θαη 174, ηα νηθφπεδα ησλ Ν.Ρ. 151 θαη 152 ( 

25εο Καξηίνπ θαη Ρδαβέιια) θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν (ΝΡ) επηηξέπνληαη νη παξαθάησ 

ρξήζεηο, ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο Γεκνηηθήο  Θνηλφηεηαο Λένπ Τπρηθνχ (πξψελ Γήκνπ Λένπ Τπρηθνχ, Λ. 

Αηηηθήο) ηα αηηήκαηα γηα έθδνζε βεβαίσζεο ρξήζεο γεο θαη ίδξπζεο (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Λ. 4442/2016) 

επηρεηξήζεσλ καδηθήο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο γηα θαζήκελνπο πειάηεο (άξζξν 14 ηεο 1γ/Γ.Ξ/νηθ. 96967/8-10-2012), 

ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη, ιφγσ ζνβαξήο παξελέξγεηαο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεσο θαη παξελέξγεηεο ζηελ θπξίαξρε 

ρξήζε ηεο θαηνηθίαο, κε βάζε ην αλσηέξσ ζθεπηηθφ, δεδνκέλνπ φηη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πεξαηηέξσ ΘΔ ζηελ 

αλσηέξσ ήδε ππεξθνξεζκέλε πεξηνρή ζπληζηά ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη αιινηψλεη ηνλ 

ραξαθηήξα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πφιεο θαη ηεο θπξίαξρεο ρξήζεο ηεο θαηνηθίαο. 



 

Β- ε αλσηέξσ απφθαζε ζα ηζρχεη κέρξη λεσηέξαο, εθηφο εάλ ελ ησ κεηαμχ εθδνζεί ην Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα ξπζκίζεσο 

ησλ ρξήζεσλ γεο γηα ην βαζηθφ νδηθφ δίθηπν ηνπ Λένπ Τπρηθνχ. 

 

Γ- ε παξνχζα απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί αξκνδίσο πξνο ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ 

αξκφδηα πεξεζία Γφκεζεο Αγίαο Ξαξαζθεπήο. 

Ξαξαθαιψ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ: 

1. Ρελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

2. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 & 67 ηνπ Λ. 3852/2010, 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

 
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 
Αλαβάιιεηαη. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ   340/2017 

 

 Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην πξαθηηθφ απηφ, ππνγξάθεηαη σο θάησζη: 
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