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Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 16/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«πνβνιή κήλπζεο-έγθιεζεο θαη΄ αγλώζησλ
γηα
ηελ
θινπή
ζπζζσξεπηώλ
από
ζηαζκεπκέλν ζην ακαμνζηάζην θνξηεγό ηνπ
Γήκνπ»
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 10 ηνπ κήλα Καΐνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρξίηε θαη ώξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο
ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020,
θαζώο θαη απηέο ηεο αξηζ. 77 θαη ησλ ινηπώλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο κεηά ηελ
ππ΄αξηζ. πξση. 9958/14/6-5-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ
απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη
δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75
ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ όισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 77 Δγθύθιην ηνπ
Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο
2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο,
Αληηπξόεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Αλεκνγηάλλεο
Γεώξγηνο 6) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 7) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ,
αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ
θαη 8) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο
«ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΝΣΔ
1) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 2) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο θαη 3) Νπζηακπαζίδεο
Ησάλλεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, κε ηνπο δύν
πξώηνπο λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ην αξηζ. πξση. 9701/4-5-2022 έγγξαθν ηνπ Λνκ. Ππκβνύινπ ηνπ
Γήκνπ θ. Σ.Σήηνπ-Θηάκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ:

«Τπνβνιή Μελπηήξηαο Αλαθνξάο»

Πηηο 27-04-2022 παξέιαβα ην ππ’ αξηζ. πξση. 9177/21-04-2022 έγγξαθν ηνπ
Ρκήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Ππληήξεζεο Νρεκάησλ, κε ην νπνίν ελεκεξώλεη ηελ
Λνκηθή πεξεζία γηα ηελ θινπή ζπζζσξεπηώλ νρήκαηνο ε νπνία έγηλε αληηιεπηή από
ηνλ κεραληθό απηνθηλήησλ ηνπ Ρκήκαηνο Ξαπαδάθε Ησάλλε ζηηο 10-04-2022 θαη ώξα
08:30. Ππγθεθξηκέλα κε ην ελ ιόγσ έγγξαθν καο γλσξίδνπλ όηη εθιάπεζαλ
ζπζζσξεπηέο, από ην παξαθάησ όρεκα ΘΖΝ-2195 θνξηεγό ηνπ Γήκνπ, ηεο νπνίαο
ην θόζηνο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 400 €, ην νπνίν ήηαλ ζηαζκεπκέλν ζην
ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ, ζην 7ν ρικ. Δ.Ν.Α.Ι.
Πεκεηώλεηαη επίζεο όηη ε θινπή πξαγκαηνπνηήζεθε από ηηο 12:30 κ.κ. ηεο 09-042022, εκέξα Πάββαην έσο θαη πεξί ώξα 06:00 π.κ. ηεο 10-04-2022 εκέξα Θπξηαθή. Ν
ρώξνο ηνπ ακαμνζηαζίνπ έρεη ζπλαγεξκό, όπσο δελ ππήξμε θάπνηα ελεξγνπνίεζε γηα
απόπεηξα δηάξξεμεο ζην ελ ιόγσ δηάζηεκα.
Καο ελεκεξώλεη επίζεο ν θ. Ξαπάδνγινπ Αληώληνο. όηη εθιήζε ε Αζηπλνκία θαη
θαηέγξαςε ην ζπκβάλ. Ρελ επόκελε εκέξα Γεπηέξα 11-04-2022 ν Γηεπζπληήο
Θαζαξηόηεηαο Αλαθύθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ θ. Ληηνύδεο Πππξίδσλ κεηέβε ζην
Α.Ρ. Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη δήισζε ηελ θινπή ζηνλ Αμησκαηηθό Αζθαιείαο.
Δπεηδή ζα πξέπεη λα ιεθζεί απόθαζε από ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή δπλάκεη ηεο
νπνίαο ζα δίδεηαη ε εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα ζηνλ θ. Γήκαξρν ή ζηνλ αξκόδην
Αληηδήκαξρν λα ππνβάιεη ηελ κήλπζε.
Δπεηδή ηα ρξνληθά πεξηζώξηα δελ επηηξέπνπλ πεξαηηέξσ αλακνλή εμεγήζεσλ από ηελ
πεξεζία.
Θύξηε Γήκαξρε,
Παο θνηλνπνηώ ζρέδην κήλπζεο - έγθιεζεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα εηζαρζεί
ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα Παο δνζεί ε εληνιή – πιεξεμνπζηόηεηα

γηα λα ηελ θαηαζέζεηε αξκνδίσο εζείο ή ν εμνπζηνδνηεζείο από εζάο αξκόδηνο
Αληηδήκαξρνο.
Λα ζεκεησζεί όηη ε σο άλσ κήλπζε – έγθιεζε, ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην
Α.Ρ. Λέαο Φηιαδέιθεηαο, κέρξη ηελ 05-07-2022, ην νπνίν ελ ζπλερεία ζα
δηαβηβάζεη απηήλ πξνο ηνλ αξκόδην Δηζαγγειέα γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο θαηά
παληόο ππεπζύλνπ.
ζαο.

Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ζπλελλόεζε – ζπλεξγαζία, είκαζηε ζηε δηάζεζή

Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 16/2022 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθε
από ην άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, ην ππ’ αξηζ. πξση. 9177/21-04-2022
έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Ππληήξεζεο Νρεκάησλ ηεο Γ/λζεο
Θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ θαη όια ηα ινηπά
ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα
Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθωλα
Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ κήλπζεο-έγθιεζεο θαη΄ αγλώζησλ
πνπ ζα ππνβιεζεί ζην Α.Ρ. Λέαο Φηιαδέιθεηαο από ηνλ Γήκαξρν θ. Ησάλλε Βνύξν ή
ηνλ αξκόδην Αληηδήκαξρν Θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ θ.
Κηραήι Θνπηζάθε, γηα ηελ θινπή ζπζζσξεπηώλ από ην κε αξηζ. θπθινθνξίαο ΘΖΝ2195 θνξηεγό ηνπ Γήκνπ, ηεο νπνίαο ην θόζηνο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 400 €, ην
νπνίν ήηαλ ζηαζκεπκέλν ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ, ζην 7ν ρικ. Δ.Ν.Α.Ι.,
ζύκθσλα κε ηα αλαιπηηθώο δηαιακβαλόκελα ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 112/2022
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

ΡΑ ΚΔΙΖ

Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
1.
2.
3.
4.

Απηνηειέο Ρκήκα Λνκηθήο πεξεζίαο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ
Γ/λζε Θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ/Ρκήκα Γηαρείξηζεο
θαη Ππληήξεζεο Νρεκάησλ
5. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
6. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ
πλεκκέλν: Πρέδην έγθιεζεο-κήλπζεο

ΔΝΧΠΙΟΝ ΣΟΤ θ. ΔΙΑΓΓΔΛΔΑ ΠΛΗΜΜΔΛΔΙΟΓΙΚΧΝ ΑΘΗΝΧΝ
(ΓΙΑ ΣΟΤ Α.Σ. Ν. ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ)
ΜΗΝΤΗ - ΔΓΚΛΗΗ
Σνπ

Γήκνπ

Νέαο

Φηιαδέιθεηαο

–

Νέαο

Υαιθεδόλαο,

λνκίκωο

εθπξνζωπνπκέλνπ ππό ηνπ Γεκάξρνπ ηνπ θ. Ιωάλλε Βνύξνπ, πνπ
θαηνηθνεδξεύεη ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο (Γεθειείαο 97), όπσο κεηνλνκάζζεθε ν
Γήκνο Φηιαδέιθεηαο – Σαιθεδόλνο δπλάκεη ηνπ Ξ.Γ. 71/2017 (ΦΔΘ 104/Α/26-72017) σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ησλ πξώελ Γήκσλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο Αηηηθήο θαη
Λέαο Σαιθεδόλαο Αηηηθήο (άξζξν 1 θαη 283 λ. 3852/2010 Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο),
κε Α.Φ.Κ.: 997588219 / Γ.Ν.. Λ. Ησλίαο.
ΚΑΣΑ
Παληόο απηνπξγνύ, ζπλαπηνπξγνύ θαη εζηθνύ απηνπξγνύ αγλώζηωλ ζε
εκέλα, νη νπνίνη θαηά κόλαο ή από θνηλνύ, ζηηο 10-04-2022 θαη ώξα 08:30,
αθαίξεζαλ από ην ππ’ αξηζ. ΚΗΟ-2195 θνξηεγό ηνπ Γήκνπ, ηνπο
ζπζζωξεπηέο ηνπ νρήκαηνο ηεο νπνίαο ην θόζηνο αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ
400 €, ην νπνίν ήηαλ ζηαζκεπκέλν ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ, ζην 7 ν
ρικ. Δ.Ο.Α.Λ. εκεηώλεηαη επίζεο όηη ε θινπή πξαγκαηνπνηήζεθε από ηηο
12:30 κ.κ. ηεο 09-04-2022, εκέξα άββαην έωο θαη πεξί ώξα 06:00 π.κ. ηεο
10-04-2022 εκέξα Κπξηαθή. Ο ρώξνο ηνπ ακαμνζηαζίνπ έρεη ζπλαγεξκό,
όπωο δελ ππήξμε θάπνηα ελεξγνπνίεζε γηα απόπεηξα δηάξξεμεο ζην ελ
ιόγω δηάζηεκα.
Καο ελεκεξώλεη επίζεο ν θ. Ξαπάδνγινπ Αληώληνο. όηη εθιήζε ε Αζηπλνκία θαη
θαηέγξαςε ην ζπκβάλ. Ρελ επόκελε εκέξα Γεπηέξα 11-04-2022 ν Γηεπζπληήο
Θαζαξηόηεηαο Αλαθύθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ θ. Ληηνύδεο Πππξίδσλ κεηέβε ζην
Α.Ρ. Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη δήισζε ηελ θινπή ζηνλ Αμησκαηηθό Αζθαιείαο.
Αμηόηηκε θ. Δηζαγγειεύ,
αο αλαθέξνπκε κε ηελ παξνύζα πξάμε πνπ ηειέζζεθε από άγλσζηνπο ζ’ εκάο,
απηνπξγνύο, ζπλαπηνπξγνύο θαη εζηθνύο απηνπξγνύο, νη νπνίνη θαηά κόλαο ή
από θνηλνύ, ζηηο 10-04-2022 θαη ώξα 08:30, αθαίξεζαλ από ην ππ’ αξηζ.
ΚΗΟ-2195 θνξηεγό ηνπ Γήκνπ, ηνπο ζπζζωξεπηέο ηνπ νρήκαηνο ηεο
νπνίαο ην θόζηνο αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ 400 €, ην νπνίν ήηαλ
ζηαζκεπκέλν ζην

ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ, ζην 7ν ρικ. Δ.Ο.Α.Λ.

εκεηώλεηαη επίζεο όηη ε θινπή πξαγκαηνπνηήζεθε από ηηο 12:30 κ.κ. ηεο
09-04-2022, εκέξα άββαην έωο θαη πεξί ώξα 06:00 π.κ. ηεο 10-04-2022

εκέξα Κπξηαθή. Ο ρώξνο ηνπ ακαμνζηαζίνπ έρεη ζπλαγεξκό, όπωο δελ
ππήξμε θάπνηα ελεξγνπνίεζε γηα απόπεηξα δηάξξεμεο ζην ελ ιόγω
δηάζηεκα, όπσο καο ελεκεξώλεη ε πεξεζία ηνπ Ρκήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη
Ππληήξεζεο Νρεκάησλ, κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 9177/21-04-2022, έγγξαθό ηεο.
Δπεηδή νη εδώ αλαθεξόκελνη άγλσζηνη ζε εκέλα δξάζηεο πξνέβεζαλ ζηελ
αλσηέξσ αμηόπνηλε πξάμε (Ξ.Θ. 372, 378).
Δπεηδή ε πεξεζία καο κέρξη ηεο ππνβνιήο ηεο παξνύζεο, δελ είλαη ζε ζέζε λα
γλσξίδεη, παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη καξηπξηώλ,
πνηόο ή πνηνη δηέπξαμαλ ηηο σο άλσ αμηόπνηλεο πξάμεηο.
Δπεηδή από ηηο αλσηέξσ αμηόπνηλεο πξάμεηο ηνπ δξάζηε ή ησλ δξαζηώλ εηξώζε
ην θύξνο θαη ε θήκε ησλ πεξεζηώλ Θαζαξηόηεηνο Γήκνπ καο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο, αθνύ αθηλεηνπνηήζεθαλ ηα
ζπγθεθξηκέλα νρήκαηα πεξηζπιινγήο απνξξηκκάησλ ηεο πόιεο θαη δελ ήηαλ δπλαηόλ
λα πξνζθεξζνύλ νη αλάινγεο ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο εληόο ηνπ ησλ δηνηθεηηθώλ
νξίσλ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο.
Δπεηδή ε αλσηέξσ αμηόπνηλε πξάμε δηώθεηαη θαη ηηκσξείηαη από ηηο σο άλσ
δηαηάμεηο ηνπ Ξνηληθνύ Θώδηθα.
Δπεηδή νη σο άλσ άγλσζηνη ζ’ εκάο, νη νπνίνη εηέιεζαλ ηελ αμηόπνηλε πξάμε (Ξ.Θ.
372, 378), πξνμέλεζαλ αλεπαλόξζσηε εζηθή βιάβε ζην Γήκν καο.
Δθ ηνπ ιόγνπ απηνύ, δειαδή ηεο θινπήο ησλ ζπζζσξεπηώλ από ην ππ’ αξηζ.
ΚΗΟ-2195 θνξηεγό ηνπ Γήκνπ, ηωλ νπνίωλ ην θόζηνο αλέξρεηαη ζην πνζό
ηωλ 400 €, νπνίν ήηαλ ζηαζκεπκέλν ζην ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ, ζην 7 ν
ρικ. Δ.Ο.Α.Λ., θαζώο θαη εζηθή βιάβε, ιόγσ ηνπ θινληζκνύ ηεο πίζηεσο ησλ
πνιηηώλ σο πξνο ηελ πξνζθνξά ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηνο εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ
νξίσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ.
Δπεηδή έρνπκε έλλνκν ζπκθέξνλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ ελλόκσλ
ζπκθεξόλησλ ηνπ Γήκνπ καο λα θαηαζέζνπκε ελώπηνλ Παο ηελ παξνύζα κήλπζε –
έγθιεζε.
ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ
θαη κε ξεηή επηθύιαμε θάζε εηέξνπ λνκίκνπ δηθαηώκαηνο καο

ΑΙΣΟΤΜΔΘΑ
Όπσο δηελεξγεζεί θαηεπεηγόλησο θάζε λόκηκε πξάμε από Δζάο, κε ηελ θαηεπείγνπζα
θιήζε όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ππεπζύλσλ ησλ αξκνδίσλ Αξρώλ θαη ζε θάζε
πεξίπησζε λα δηεξεπλεζεί ην σο άλσ δήηεκα γηα θάζε ηπρόλ πνηληθή επζύλε εηο
βάξνο ησλ σο άλσ παξαλόκσο ελεξγεζάλησλ, αγλώζησλ ζε εκάο, πξνθαιώληαο
ζαθή θαη κεγάιε πιηθή θαη εζηθή βιάβε ηόζν ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλνο, όζν θαη ζε βάξνο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ καο,
ζίγνληαο κε ηηο ελέξγεηέο ηνπο θαη ην ελ γέλεη δεκόζην ζπκθέξνλ.
Γηνξίδνπκε Ξιεξεμνπζίνπο Γηθεγόξνπο καο θαη θαηά λόκν αληηθιήηνπο καο θαη
δεθηηθνύο επηδόζεσο ηνπο Γηθεγόξνπο ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θ.θ.
Εακπέηα Γξόζνπ θαη Σξπζόζηνκν Σήην – Θηάκν, θαηνίθνπο σο εθ ηεο ππεξεζίαο
ηνπο, ζηε Λ. Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο, νδόο Γεθειείαο αξ. 97.
Εεηνύκε κε δηθέο καο δαπάλεο λα καο ρνξεγήζεηε επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο
παξνύζαο κήλπζεο - έγθιεζεο.
Κάξηπξεο πξνηείλσ ηνπο:
1.

Μηραήι Κνπηζάθε, Γεκνηηθό Πύκβνπιν θαη Αληηδήκαξρν Ξξαζίλνπ θαη

Θαζαξηόηεηνο, θάηνηθν σο εθ ηεο ππεξεζίαο ηνπ, Γεθειείαο 97 Λέα Φηιαδέιθεηα.
2.

Νηηνύδε ππξίδωλα, θάηνηθν σο εθ ηεο ππεξεζίαο ηνπ, Γεθειείαο 97 Λέα

Φηιαδέιθεηα.
3.

Αληώλην Παπάδνγινπ, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ, θάηνηθν σο εθ ηεο ππεξεζίαο

ηνπ, Γεθειείαο 97 Λέα Φηιαδέιθεηα.
Ππλεκκέλα:
-

Ρν ππ’ αξηζ. πξση. 9177/21-04-2022 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Θαζαξηόηεηνο,
Αλαθύθισζεο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ, Ρκήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Ππληήξεζεο
Νρεκάησλ.

-

Ρελ ππ’ αξηζ. ……………../2022 απόθαζε - εμνπζηνδόηεζε ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
Νέα Φηιαδέιθεηα – Νέα Υαιθεδόλα 10 Μαΐνπ 2022
Ο Γήκαξρνο

