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 ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 24.6.2020
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 9/2020 ηνπ Γ.Π.
ηνπ
Γήκνπ
Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην
παξαθάησ ζέκα:


ΘΔΚΑ: «Ιήςε απόθαζεο γηα ηελ έθπησζε ή κε από νηθνγελεηαθό ηάθν
Γεκνηηθνύ Θνηκεηεξίνπ ιόγσ κε εμόθιεζεο ηηκήκαηνο»
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε (θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10
παξ. 1 ηεο ΞΛΞ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020) θαζψο θαη ησλ
αξηζ. 40 θαη 163 εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ζην θηίξην ηνπ Ξαγθφζκηνπ Ξνιηηηζηηθνχ
Ηδξχκαηνο Διιεληζκνχ Γηαζπνξάο (Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ.) επί ησλ νδψλ Γεθειείαο 152 &
Αηηαιείαο 2-Λέα Φηιαδέιθεηα, (ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Λ.
Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» σο εμεηαζηηθνχ θέληξνπ γηα ηηο Ξαλειιήληεο
εμεηάζεηο), ζήκεξα ζηηο 24.6.2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ
ηελ αξηζ. πξση. 13154/19-6-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 7/2020)
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»).
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O Γήκαξρνο : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξφεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ
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
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ

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 31 παξφληεο
θαη 2 απφληεο, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ
Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο σηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο

ΑΠΟΛΣΔ ________
Παπαινπθά Δπηπρία
Αιεθξαγθή νθία

ΑΔΑ: 931Ο46ΜΩ0Ι-ΞΞΦ

Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
εξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνύιαο Αιέμαλδξνο
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο

Πεκεηψλεηαη φηη απφ ηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ απνύζα ε Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Παλαγηώηα Αγνξαζηνύ, ελψ ήηαλ παξώλ ν Ξξφεδξνο
ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο :

 Ν Γήκαξρνο θ. Η.Βνχξνο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Ν θ. Θ.Κπίγαιεο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ
ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Ν θ. Α.Βαζηιφπνπινο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο
θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Ν θ. Λ.Αλαληάδεο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία
επί ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Ν θ. Θ.Ληάηζεο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ
ςεθνθνξία επί ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Νη θ.θ. Ξ.Γξεηδειηάο θαη Σ.Γξεηδειηάο απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηελ
ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Ν θ. Γ.Θαξαβίαο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη
πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
 Νη θ.θ. Η.Θαιακπφθεο θαη Θ.Ρνκπνχινγινπ απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 16νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
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 Ν θ. Α.Ιέθθαο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη
πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 17νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
Απνπζίεο :
Νη Γεκνηηθέο Πχκβνπινη θ.θ. Δ.Ξαπαινπθά θαη Π.Αιεθξαγθή απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα,
έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π..
Ν Ξξφεδξνο, παξφληνο ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην 1ν
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.

1Ο ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ην αξηζ.πξση. 13451/23-6-2020 εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ
Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα
αθφινπζα:
ΘΔΚΑ: «Έθπησζε ή κε αηηνχληνο ιφγσ κε εμφθιεζεο»
Πχκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 12844/17-06-2020 αίηεκα, ν αηηψλ δεηά λα αξζεί ε
απνδέζκεπζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ ηνπ δεκνηηθνχ Θνηκεηεξίνπ κε αξηζκφ
παξαρσξεηεξίνπ 39, δηφηη θαη’ απηφλ:
 Ν ζπγθεθξηκέλνο ηάθνο έρεη εμνθιεζεί νινζρεξψο κε ην πνζφ ησλ 1.100.000δξρ
πιένλ ραξηνζήκνπ. Γηα ην ιφγν απηφ επηζπλάπηεη ην δηπιφηππν θαη ην γξακκάηην
είζπξαμεο, θαζψο θαη άιια πξνο ηνχην δηθαηνινγεηηθά.
 Ζ ελεκέξσζε πνπ είρε ηφηε απφ ηελ ππεξεζία γηα ην επηπιένλ πνζφ αθνξνχζε
ηελ αμία ησλ καξκάξσλ θαη φρη ηελ αμία ηνπ ηάθνπ.
 Έρεη επηηξαπεί ε ηαθή ζπγγελψλ ηνπ ζηα έηε πνπ κεζνιάβεζαλ, παξά ηε δηέλεμή
ηνπ κε ην δήκν.
Ρέινο, δειψλεη φηη δεζκεχεηαη λα εμνθιήζεη ηα ηέιε δηαηήξεζεο απφ ην 1994 έσο
ζήκεξα χςνπο 1245€, εθφζνλ ιεθζεί ζεηηθή απφθαζε απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.
Πχκθσλα κε ηε γλσκνδφηεζε ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ:
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 Ν αηηψλ δελ έρεη νχηε είρε πνηέ δηθαίσκα ηαθήο – ρξήζεο ηνπ ελ ιφγσ ηάθνπ
δηφηη είλαη ζπγγελήο εθ πιαγίνπ 3νπ βαζκνχ κε ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν θαη, θαηά
ζπλέπεηα, ν άλσ νηθνγελεηαθφο ηάθνο πεξηήιζε θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5§12
ηνπ θαλνληζκνχ λεθξνηαθείνπ ζην δήκν καο
 Ζαμία ηνπ ηάθνπ ην 1994 αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 1.815.000δξρ. γηα ηνπο
εηεξνδεκφηεο, δειαδή δηαθνξά 715.000δξρ. Ρν πνζφ δελ εμνθιήζεθε
νινζρεξψο θαη, γηα ην ιφγν, απηφ ν ηάθνο έρεη ήδε απνδεζκεπζεί θαη έρεη
πεξηέιζεη ζην δήκν Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο.
Ππκπεξαζκαηηθά, επεηξάπε ζηνλ αηηνχληα, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, ε παξαρψξεζε
ηνπ ηάθνπ. Ν αηηψλ δελ είρε ελεκεξσζεί ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπ γηα ηε
ζπλνιηθή αμία ηνπ ηάθνπ αιιά γηα ηελ αμία ησλ καξκάξσλ. Ρέινο, επεηξάπε
κεηαγελέζηεξα ζηνλ αηηνχληα ηαθή ζπγγελψλ παξά ηε δηέλεμε πνπ ππήξρε κε ην
δήκν. Λα ζεκεησζεί φηη φια απηά ηα ρξφληα, παξά ην γεγνλφο φηη ν ηάθνο έρεη
απνδεζκεπζεί, ε ππεξεζία δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε επαλαδηάζεζε απηνχ.
Ξέξαλ ησλ παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 19/1991 απφθαζε ηνπ δεκ.
ζπκβνπιίνπ Λ. Φηι/θεηαο πεξί ηειψλ γηα ην έηνο 1992, ε αμία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ηάθνπ αλεξρφηαλ γηα ηνπο δεκφηεο ζην 1.375.000δξρ. Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ
δεκνηνινγίνπ, ν αηηψλ ήηαλ δεκφηεο ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη
ζπλερίδεη λα είλαη έσο ζήκεξα. Άξα ε πξαγκαηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο ηνπ
ηάθνπ θαη ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνχ ήηαλ 275.000 €. Νη απνθάζεηο δε 322/1992 θαη
245/1993 ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ
θαζνξηζκφ ηειψλ γηα ηα έηε 1993 θαη 1994 αληίζηνηρα – πνπ ήηαλ θαη ην έηνο
παξαρψξεζεο ζηνλ αηηνχληα σο απηφο ηζρπξίδεηαη, δελ πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο γηα
ηνπο δεκφηεο.
Βάζεη ησλ παξαπάλσ δεηψ απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα θξίλεη κε γλψκνλα αθελφο
κελ ην ζπκθέξνλ ηνπ δήκνπ, αθεηέξνπ δε λα ιάβεη ππφςηλ ηα πξναλαθεξζέληα
ζηνηρεία αιιά θαη ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη λα θξίλεη ππφ ηηο αλσηέξσ
πξνυπνζέζεηο ηελ έθπησζε ή κε ηνπ αηηνχληνο ιφγσ κε εμφθιεζεο ηεο αμίαο ηνπ
ηηκήκαηνο ηνπ ελ ιφγσ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, ηελ παξαρψξεζε ηνπ νπνίνπ δήηεζε.
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.



Ν Αληηδήκαξρνο Νηθ. πεξεζηψλ θ. Ζι.Ράθαο εηζεγήζεθε λα πιεξσζεί ην
ππφινηπν ησλ 275.000 δξαρκψλ, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζφ 807,00 € κε ηελ
ζεκεξηλή ηζνηηκία, εάλ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν λφκηκεο πξνζαπμήζεηο ηφηε
απηέο λα ρξεσζνχλ, επηπιένλ δε λα πιεξψζεη ν αηηψλ θαη ηα 25 έηε ηέιε
δηαηήξεζεο πνπ ππνινγίδνληαη ζε 1.245,00 επξψ (άξα 807,00 € απφ ηελ
δηαθνξά ππνινγηδνκέλεο κε ηελ ζεκεξηλή ηζνηηκία πιένλ ησλ ηπρφλ λφκηκσλ
πξνζαπμήζεσλ+1.245,00 €, ήηνη ζχλνιν 2.052,00 € πιένλ φισλ ησλ ηπρφλ
λφκηκσλ πξνζαπμήζεσλ) θαη ζε πεξίπησζε απνδνρήο ησλ αλσηέξσ απφ ηνλ
αηηνχληα λα δειψζεη γξαπηψο φηη δελ ζα εγείξεη θακία πεξαηηέξσ αμίσζε απφ
ηνλ Γήκν.

ΑΔΑ: 931Ο46ΜΩ0Ι-ΞΞΦ

Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην ζέκα σο
ηξνπνπνηήζεθε ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο .






πέξ ηεο κε έθπησζεο ηνπ αηηνχληνο απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ ηάθν ηάρζεθαλ νη

Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Ι.Γεσξγακιήο, Ζ.Ράθαο, Π.Γξακκέλνο, Α.Ξαπαθψζηα,
Π.Θνζθνιέηνο, Π.Κπεξδέζεο, Θ.Κπίγαιεο, Γ.Θαξαβίαο, Κ.Θνπηζάθεο,
Σ.Θνπεινχζνο θαη Γ.Αλεκνγηάλλεο (ζχλνιν 11).
Ν Γεκ. Πχκβνπινο θ. Γ.Θαληαξέιεο απείρε απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία.
Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπφθεο, Γ.Δκκαλνπήι,
Ξ.Γξεηδειηάο, Σ.Γξεηδειηάο, Γ.Αλαγλψζηνπ, Ξ.Ιαδαξίδεο θαη Α.Ιέθθαο (ζχλνιν
8) ςήθηζαλ ιεπθφ.
Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο, Θ.Ρνκπνχινγινπ,
Ξ.Αζαλαζφπνπινο,
Λ.Πεξεηάθεο,
Γ.Δ.Γθνχκα,
Η.Εαραξηάδεο,
Α.Θσλζηαληηλίδεο, Α.Γνχιαο θαη Η.Νπζηακπαζίδεο (ζχλνιν 9) δήισζαλ
«παξψλ» θαηά ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία.

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, σο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηψλ, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ
θαθέινπ θαη :





Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»)
Ρν
δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ
Λεθξνηαθείνπ (αξηζ. 212/2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Π/ιίνπ)
Ρελ ππ’ αξηζκ. πξση. 12844/17-06-2020 αίηεζε ηνπ θ. Φψηε ΞαπάδνγινπΑλδξηψηε κε ηα ζπλεκκέλα ζε απηήλ δηθαηνινγεηηθά.
Ρελ αξηζ. 19/1991 απφθαζε ηνπ Γεκ. Ππκβνπιίνπ Λ. Φηι/θεηαο πεξί ηειψλ
δεκνηηθνχ θνηκεηεξίνπ γηα ην έηνο 1992

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ

Δγθξίλεη ηελ κε έθπησζε ηνπ θ. Φώηην Παπάδνγινπ-Αλδξηώηε απφ ην δηθαίσκα
ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Θνηκεηεξίνπ κε αξηζκφ παξαρσξεηεξίνπ
39, θαη ηελ θαηαβνιή απφ απηφλ ηνπ ππνινίπνπ ηνπ νθεηινκέλνπ ηηκήκαηνο ησλ
275.000 δξαρκψλ, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζφ 807,00 € κε ηελ ζεκεξηλή ηζνηηκία, εάλ
πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν λφκηκεο πξνζαπμήζεηο ηφηε απηέο λα ρξεσζνχλ, επηπιένλ
δε λα πιεξψζεη ν αηηψλ θαη ηα 25 έηε ηέιε δηαηήξεζεο πνπ ππνινγίδνληαη ζε 1.245,00
επξψ (άξα 807,00 € απφ ηελ δηαθνξά ππνινγηδνκέλεο κε ηελ ζεκεξηλή ηζνηηκία πιένλ
ησλ ηπρφλ λφκηκσλ πξνζαπμήζεσλ+1.245,00 €, ήηνη ζχλνιν 2.052,00 € πιένλ φισλ
ησλ ηπρφλ λφκηκσλ πξνζαπμήζεσλ) θαη ζε πεξίπησζε απνδνρήο ησλ αλσηέξσ απφ ηνλ
αηηνχληα λα δειψζεη γξαπηψο φηη δελ ζα εγείξεη θακία πεξαηηέξσ αμίσζε απφ ηνλ
Γήκν.
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 53/2020.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Σξήζηνο
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Πεξεηάθεο Ληθφιανο
Γθνχκα Γαλάε-Δχα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνχιαο Αιέμαλδξνο
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο

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

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ
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Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ρκήκα Θνηκεηεξίνπ
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
Δλδηαθεξφκελν θ. Φ.Ξαπάδνγινπ-Αλδξηψηε.

