
 
 
                                                                        ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 
 

 
 

   
 
 
 

         ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ  

Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 
 

   
Νέα Φηιαδέιθεηα   29/12/2022    
   
Αξηζ. Πξση.: 32053 

     Γ/νζη Γιοικηηικών Τπηπεζιών 
Σμήμα Τποζηήπιξηρ  
Πολιηικών Οπγάνων  

 
Γπαθείο  Οικ. Δπιηποπήρ 

                         
 

Σαχ. Γ/νζη:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα 
Πληπ.        : Πιέζζαο Κσλ/λνο 
Σηλ.          :  213-2049085-086 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 46/2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 301/2022                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε απνδεκίσζεο δεκόηε ιόγσ 
θαηαζηξνθήο ηάθνπ». 
 
 

  ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 29 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Πέκπηε θαη 
ώξα 11.30 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. 31535/42/23-12-2022 
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΄. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
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ΠΑΡΟΝΣΔ 
 
1) Βνύξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο, 2) Κνπηζάθεο Μηραήι 3) Σάθαο 
Ηιίαο 4) Κνπεινύζνο Υξήζηνο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 6) Οπζηακπαζίδεο Ισάλλεο 
θαη 7) Λέθθαο Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο, σο Αληηδήκαξρνο. 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 2) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο θαη 3) Σνκπνύινγινπ 
Κσλζηαληίλνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, έρνληαο 
πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 

 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην μοναδικό 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. 31984/28-12-2022 εηζήγεζε ηνπ Δληεηαικέλνπ 
Γεκ. πκβνύινπ επί ζεκάησλ Γεκνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 
ΘΔΜΑ: Απνδεκίσζε Γεκόηε εμαηηίαο Καηαζηξνθήο Σάθνπ 
 

ύκθσλα κε ην ππ. αξηζκ. 31721/27-12-2022 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Κνηκεηεξίνπ, 
πξνθιήζεθε ζνβαξή δεκηά ζηνλ ηάθν ηξηεηνύο ρξήζεσο κε ζηνηρεία 23Α-6-1, όλνκα 
ζαλνύζεο Λάηζε σηεξία, εκεξνκελία ηαθήο 02-11-2022. Ο ηάθνο έρεη θαηαζηξαθεί 
ζρεδόλ νινζρεξώο. Έπεηηα από επηηόπην απηνςία ηνπ καξκαξά, πξνέθπςε όηη ην 
θόζηνο απνθαηάζηαζεο αλέξρεηαη ζηα 600€. 

Παξαθαιώ όπσο εγθξηζεί ην πνζό απνδεκίσζεο γηα ηνλ ππόρξεν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ηάθνπ. 

πλεκκέλα: 

Σν ππ. αξηζκ. πξση. 31721/27-12-2022 έγγξαθν 

Σν ππ. αξηζκ. πξση.  31983/28-12-2022 έγγξαθν 

Η ππ. αξηζκ. πξση. 31982/28-12-2022 πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο κλεκείσλ 

 
Καηόπηλ  ησλ αλσηέξσ θαιείζζε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά. 

  

Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ 

κειώλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 46/2022 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. Ι.Οπζηακπαζίδεο δήισζε «παξώλ» θαη΄απηήλ. 
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Η Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 40 
παξ. 1 ηνπ Ν. 4735/20, θαζώο επίζεο: 
 

 Σν ππ. αξηζκ. πξση. 31721/27-12-2022 έγγξαθν 

 Σν ππ. αξηζκ. πξση.  31983/28-12-2022 έγγξαθν 

 Σελ ππ. αξηζκ. πξση. 31982/28-12-2022 πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο 
κλεκείσλ ΜΝΗΜΔΙΟΓΟΜΗ Α.Δ.  

θαη κειέηεζε όια ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο, 
 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι   ομόθωνα 
 

Δγκπίνει, γηα ηνπο αλαθεξόκελνπο ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο ιόγνπο, ηελ 
αποζημίωζη κε ην πνζό ησλ 600,00 € (πιένλ ΦΠΑ), ήηνη κε ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 
744,00 € ηνπ ππόρξενπ ηνπ ηάθνπ ηξηεηνύο ρξήζεσο κε ζηνηρεία 23Α-6-1, κε όλνκα 
ζαλνύζεο Λάηζε σηεξία θαη εκεξνκελία ηαθήο 02-11-2022, ζηνλ νπνίν, ζύκθσλα 
κε ζρεηηθό έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, πξνθιήζεθε ζνβαξή δεκηά θαηά ηελ αλαθνκηδή 
θάδσλ ζην ηεηξάγσλν 23 ηνπ Γεκνηηθνύ Κνηκεηεξίνπ, κε απνηέιεζκα απηόο λα έρεη 
θαηαζηξαθεί ζρεδόλ νινζρεξώο. Έπεηηα από επηηόπην απηνςία ηνπ καξκαξά, 
πξνέθπςε όηη ην θόζηνο απνθαηάζηαζεο αλέξρεηαη ζην αλσηέξσ πνζό, ην νπνίν ζα 
θαηαβιεζεί κεηά ηελ έγθξηζε ηεο 1εο αλακόξθσζεο πξ/ζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 
2023. 

 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  301/2022 

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 
 

             Δζωηεπική Γιανομή : 
 

1. Σκήκα Κνηκεηεξίνπ 
2. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Δληεηαικέλν Γεκ. ύκβνπιν Γεκ. Κνηκεηεξίνπ θ. Ηιία Σάθα 
4. Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
5. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
6. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
7. Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηώλ Τπνζέζεσλ 
8. Σκήκα Σακείνπ 
9. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
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