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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 1/2023 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο 
 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 2/2023                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε δηαγξαθήο αλείζπξαθησλ βεβαησζέλησλ 
πξνζηίκσλ απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ ζηα 
δηακεξίζκαηα  Γ΄ θαη Α΄ νξόθνπ επί ηεο νδνύ 
Αγίαο Δπθεκίαο 33 ζηε Γ.Δ. Νέαο Υαιθεδόλαο ηνπ 
Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο, 
θεξόκελσλ ηδηνθηεηώλ Μαξίαο θαη Ισάλλε 
Κνηζαλόπνπινπ αληηζηνίρσο». 
 
 

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 11 ηνπ κήλα Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2023, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 9.30 
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 
Ν. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο 
Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 292/1/5-1-2023 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε 
κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
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Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 
1) Βνύξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο, 2) Σάθαο Ηιίαο 3) Κνπεινύζνο 
Υξήζηνο 4) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 5) Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο 6) Λέθθαο 
Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο, σο Αληηδήκαξρνο θαη 7) Κνζθνιέηνο σηήξηνο, 
αλαπιεξσκαηηθό κέινο, σο Αληηδήκαξρνο. 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Αληηπξόεδξνο 2) Κνπηζάθεο Μηραήι 3) 
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο θαη 4) Οπζηακπαζίδεο Ισάλλεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ 
θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, κε ηνπο ηξεηο πξώηνπο εμ απηώλ λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο 
ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 

 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκόθσλα ε Ο.Δ. θαη 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Ν. 3852/10 («Καιιηθξάηεο»), 
όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4555/18 («Κιεηζζέλεο Ι») 
ζπκθώλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο: 
 
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 546/10-1-2023 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Τπεξεζηώλ 
Γόκεζεο ηεο Γ.Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 

Θέκα :     Δηζήγεζε γηα ηε δηαγξαθή  
Α) αλείζπξαθησλ βεβαησζέλησλ πξνζηίκσλ απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ ζην δηακέξηζκα  
Γ΄ νξόθνπ επί ηεο νδνύ Αγίαο Δπθεκίαο 33 ζηε Γ.Δ. Νέαο Υαιθεδόλαο ηνπ Γήκνπ Νέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο αθνξώληα ηελ θεξόκελε ηδηνθηήηξηα Κνηζαλνπνύινπ 
Μαξία θαη 
Β) αλείζπξαθησλ βεβαησζέλησλ πξνζηίκσλ απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ ζην δηακέξηζκα  
Α΄ νξόθνπ επί ηεο νδνύ Αγίαο Δπθεκίαο 33 ζηε Γ.Δ. Νέαο Υαιθεδόλαο ηνπ Γήκνπ Νέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο, αθνξώληα ηνλ θεξόκελν ηδηνθηήηε Κνηζαλόπνπιν 
Ισάλλε. 
 

ρεη: α) Η αξ. πξση. 10908/07-09-2012 αίηεζε ηεο θ. Κνηζαλνπνύινπ Μαξίαο κε ζπλεκκέλε 
ηελ κε Α/Α 577042 δήισζε έληαμεο ζην Ν. 4014/11. 
β) Η αξ. πξση. 09/11-01-2018 αίηεζε ηεο θ. Κνηζαλνπνύινπ Μαξίαο κε ζπλεκκέλε ηελ 
κε Α/Α 2381369 δήισζε έληαμεο ζην Ν. 4178/13. 
γ) Η αξ. πξση. 52/08-02-2021 αίηεζε ηεο θ. Κνηζαλνπνύινπ Μαξίαο κε ζπλεκκέλε ηελ 
κε Α/Α 10770662 δήισζε έληαμεο ζην Ν. 4495/17 θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αξ. 107, 
παξ. 4 ηνπ Ν. 4495/17. 
δ) Η αξηζκ. 2/08  έθζεζε  απηνςίαο ηεο Τπεξεζίαο καο πνπ ζπξνθνιιήζεθε ζην ελ 
ζέκαηη αθίλεην. 
ε) νη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 24 & 25 ηνπ Ν. 4178/13. 
δ) Σα αξ. 97  θαη 107 παξ.3 ηνπ Ν. 4495/17 σο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 
ηα) Η κε.αξ 1218 ΠΟΛ (ΑΓΑ: ΒΛ92Η-ΦΗΛ) 23-09-2013 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Δζόδσλ. 
ηβ) Η αξ. πξση. 10908/07-09-2012 αίηεζε ηεο θ. Κνηζαλνπνύινπ Μαξίαο κε ζπλεκκέλε 
ηελ κε Α/Α 579049 δήισζε έληαμεο ζην Ν. 4014/11 ζην όλνκα Κνηζαλόπνπινο Ι. 
ηγ) ε αξ. πξση. 09/11-01-2018 αίηεζε ηεο θ. Κνηζαλνπνύινπ Μαξίαο κε ζπλεκκέλε ηελ 
κε Α/Α 2381267 δήισζε έληαμεο ζην Ν. 4178/13 ζην όλνκα Κνηζαλόπνπινο Ι. 
ηδ) ε αξ. πξση. 53/08-02-2021 αίηεζε ηνπ θ. Κνηζαλόπνπινπ Ισάλλε κε ζπλεκκέλε 
ηελ κε Α/Α 10770649 δήισζε έληαμεο ζην Ν. 4495/17 θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αξ. 
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107, παξ. 4 ηνπ Ν. 4495/17. 
 
  

 ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθώλ θαη έπεηηα από ηελ εμέηαζε ρσξίο απηνςία 

ησλ ζπλεκκέλσλ ζε απηά, δηθαηνινγεηηθώλ ζαο ελεκεξώλνπκε όηη γηα ηηο απζαίξεηεο 

θαηαζθεπέο ζην ελ ζέκαηη αθίλεην όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην δ) ζρεηηθό, ππεβιήζε ε 

κε Α/Α 10770662 δήιωζε ππαγωγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4495/17 (ΦΔΚ Α’ 

167/03-11-2017) θαη εμνθιήζε νινζρεξώο ην αλαινγνύλ εληαίν εηδηθό πξόζηηκν 

γηα ηνλ Γ΄όξνθν θαη ε κε Α/Α 10770639 δήιωζε ππαγωγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4495/17 (ΦΔΚ Α’ 167/03-11-2017) θαη εμνθιήζε νινζρεξώο ην αλαινγνύλ 

εληαίν εηδηθό πξόζηηκν γηα ηνλ Α’ όξνθν. 

 

Ωο εμ’ όισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζρεηηθώλ θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

αξ. 107 ηνπ Ν. 4495/17 (ΦΔΚ Α’ 167/03-11-2017) πεξί ελεξγεηώλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ, 

αλαζηέιιεηαη γηα 30 έηε ε επηβνιή θπξώζεωλ πνπ απνξξένπλ από ην (δ) ζρεηηθό, 

αίξεηαη ην έξεηζκα ηωλ αληίζηνηρωλ ρξεκαηηθώλ θαηαιόγωλ γηα ηνπο θάηωζη 

ππόρξενπο θαη δηαγξάθνληαη ηα αληίζηνηρα βεβαηωζέληα πξόζηηκα πνπ 

παξακέλνπλ αλείζπξαθηα: 

 

- Α. πλνιηθό πνζό δηαγξαθήο γηα ηελ ΚΟΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ηνπ 
ΠΔΣΡΟΤ κε  (ΑΦΜ 079425990) : 10.329,20 € 
 

- Β. πλνιηθό πνζό δηαγξαθήο γηα ηνλ ΚΟΣΑΝΟΠΟΤΛΟ ΙΧΑΝΝΗ ηνπ 
ΓΔΧΡΓΙΟΤ. (ΑΦΜ 070678730) : 10.329,20 € 

 
 

Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 1/2023 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. 
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

• Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο απείρε από ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, 
ιόγσ ηεο αξηζ. 2377/2022 πξόζθαηεο απόθαζεο ηνπ .η.Δ. κε ηελ νπνία 
θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ Ν. 4623/19 θαη 4625/19 γηα ηελ 
ζύλζεζε ησλ Δπηηξνπώλ θαη ηελ εθρώξεζε αξκνδηνηήησλ από ην Γ.. πξνο 
απηέο, ελώ ην κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Κ.Σνκπνύινγινπ δήισζε «παξώλ» θαη΄απηήλ. 

 
Η Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ,  είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ από απηέο  
ηεο πεξίπη.θ.i. ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/19 θαη εθ λένπ από απηέο ηνπ 
άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Ν. 4735/20, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 παξ. 1δ ηνπ 
Γ.&Κ.Κώδηθα (Ν. 3463/06),  ηα αξηζ. πξση. 86/24-2-2021 θαη 87/24-2-2021 έγγξαθα 
ηνπ Σκήκαηνο Τπεξεζηώλ Γόκεζεο ηεο Γ.Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ θαη όια ηα ινηπά ζηνηρεία 
πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο, 

 
Α π ν θ α ζ ί δ ε η    νκόθωλα 

 
Δγθξίλεη ηε δηαγξαθή, ζύκθσλα κε ην άξζξν  174 ηνπ Ν. 3463/06 θαη ην άξζξν 

72 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/10,  όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 παξ.1 πεξ. 1 

ππνπεξ. ki  ηνπ Ν.4623/2019 θαη εθ λένπ από ην άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Ν. 4735/20, 

ησλ αλείζπξαθησλ βεβαησζέλησλ πξνζηίκσλ απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ, ήηνη: 
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- Α. πλνιηθό πνζό δηαγξαθήο γηα ηελ ΚΟΣΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ηνπ 
ΠΔΣΡΟΤ κε  (ΑΦΜ 079425990) : 10.329,20 € 
 

- Β. πλνιηθό πνζό δηαγξαθήο γηα ηνλ ΚΟΣΑΝΟΠΟΤΛΟ ΙΧΑΝΝΗ ηνπ 
ΓΔΧΡΓΙΟΤ. (ΑΦΜ 070678730) : 10.329,20 € 

 
πνπ αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλα:  

 

Α) δηαγξαθή αλείζπξαθησλ βεβαησζέλησλ πξνζηίκσλ απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ ζην 
δηακέξηζκα  Γ΄ νξόθνπ επί ηεο νδνύ Αγίαο Δπθεκίαο 33 ζηε Γ.Δ. Νέαο Υαιθεδόλαο 
ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο αθνξώληα ηελ θεξόκελε 
ηδηνθηήηξηα Κνηζαλνπνύινπ Μαξία θαη 
 
Β) δηαγξαθή αλείζπξαθησλ βεβαησζέλησλ πξνζηίκσλ απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ ζην 
δηακέξηζκα  Α΄ νξόθνπ επί ηεο νδνύ Αγίαο Δπθεκίαο 33 ζηε Γ.Δ. Νέαο Υαιθεδόλαο 
ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο, αθνξώληα ηνλ θεξόκελν 
ηδηνθηήηε Κνηζαλόπνπιν Ισάλλε. 
 

δεδνκέλνπ όηη ππεβιήζε ε κε Α/Α 10770662 δήιωζε ππαγωγήο ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4495/17 (ΦΔΚ Α’ 167/03-11-2017) θαη εμνθιήζε νινζρεξώο ην 

αλαινγνύλ εληαίν εηδηθό πξόζηηκν γηα ηνλ Γ΄όξνθν θαη ε κε Α/Α 10770639 

δήιωζε ππαγωγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4495/17 (ΦΔΚ Α’ 167/03-11-2017) θαη 

εμνθιήζε νινζρεξώο ην αλαινγνύλ εληαίν εηδηθό πξόζηηκν γηα ηνλ Α’ όξνθν. 

 

Ωο εμ’ όισλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζρεηηθώλ θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

αξ. 107 ηνπ Ν. 4495/17 (ΦΔΚ Α’ 167/03-11-2017) πεξί ελεξγεηώλ αξκνδίσλ 

ππεξεζηώλ, αλαζηέιιεηαη γηα 30 έηε ε επηβνιή θπξώζεωλ πνπ απνξξένπλ από 

ην (δ) ζρεηηθό θαη αίξεηαη ην έξεηζκα ηωλ αληίζηνηρωλ ρξεκαηηθώλ 

θαηαιόγωλ γηα ηνπο αλωηέξω ππόρξενπο. 

                                                       
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 2/2023 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ  
 
Λεβαληή Δκκαλνιία 
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Δζωηεξηθή Γηαλνκή :  
 

- Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ/Σκήκα Τπεξεζηώλ Γόκεζεο 
- Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
- Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ Τπνζέζεσλ 
- Σκήκα Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο 
- Σκήκα Σακείνπ 
- Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
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