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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 27/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 174/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Λήςε απόθαζεο επί ηνπ αηηήκαηνο ηνπ θ. 
Κ.Γθηνπιέθα γηα δηαγξαθή ηνπ βεβαησζέληνο 
ζε βάξνο ηνπ πξνζηίκνπ γηα θνπή 
ειαηνδέλδξνπ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ  ηεο νδνύ 
εβαζηείαο 62-64, Νέα Φηιαδέιθεηα». 
 
 

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 28 ηνπ κήλα Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 9.30 π.κ. 
ζπλήιζε ζε  θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζώο θαη απηέο ηεο αξηζ. 
40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο 
Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 16160/28/24-7-2020 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 
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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 :      
 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1) Βνύξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο  2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξόεδξνο 3) 
Καληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Παπαθώζηα Αλζή θαη 5) Γξακκέλνο ππξίδσλ, 
αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ 
«Νέα Φηιαδέιθεηα Νέα Υαιθεδόλα Πνιηηώλ Πνιηηεία». 

 
ΑΠΟΝΣΔ  
 
1) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 2) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, 3) Γξεηδειηάο Παληειήο, 4) 

Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη 5) εξεηάθεο Νηθόιανο, νη νπνίνη δελ 
πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνλ θ. 
Πξόεδξν ηεο Ο.Δ.  

 
 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 9ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ην αξηζ. πξση. 16112/23-7-2020 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηνπ 
Αληηδεκάξρνπ Οηθ. Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 
ΘΔΜΑ: Λήςε Απόθαζεο πεξί δηαγξαθήο ή κε βεβαησζέληνο πξνζηίκνπ 
 

Ο θ. Γθηνπιέθαο Κσλζηαλίλνο, θάηνηθνο ηνπ Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο – Ν. Υαιθεδόλαο 
κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 14022/30-06-2020 έγγξαθό ηνπ πξνο ην Γήκν αηηείηαη ηε 
δηαγξαθή βεβαησζέληνο ζε βάξνο ηνπ πξνζηίκνπ. Ο αηηώλ πξνέβε ζε θνπή δέληξνπ 
έμσ από ηελ νηθία ηνπ, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη αηηεζεί θαη λα ιάβεη άδεηα από 
ηελ αξκόδηα ππεξεζία. Η δεκνηηθή αζηπλνκία, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1311/16-05-2018 
πξάμε βεβαίσζεο παξάβαζεο, ηνπ θαηαιόγηζε πξόζηηκν ύςνπο 700€, ζύκθσλα κε 
ηνλ θαλνληζκό θαζαξηόηεηαο ηνπ δήκνπ. Σν πξόζηηκν βεβαηώζεθε από ην δήκν κε 
ηνλ ππ’ αξηζκ. 420 βεβαησηηθό θαηάινγν. Σν πηαηζκαηνδηθείν Ν. Ισλίαο ηελ 
15/01/2019 έθξηλε αζών ηνλ αηηνύληα. Παξαθαινύκε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά. 
 
πλεκκέλα: 
 
Πξάμε Βεβαίσζεο Παξάβαζεο από Γεκνηηθή Αζηπλνκία 
Απόζπαζκα Βεβαησηηθνύ Καηαιόγνπ 
Κιεηήξην Θέζπηζκα Πηαηζκαηνδηθείνπ Ν. Ισλίαο 
Αίηεκα γηα δηαγξαθή πξνζηίκνπ 
 
 

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. 27/2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. 

Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
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Η Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηζρύεη, ην ππ’ αξηζκ. πξση. 14022/30-06-2020 
έγγξαθό ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ην Γήκν θαη κειέηεζε όια ηα ινηπά έγγξαθα θαη 
ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο θαη ηέζεθαλ ππόςε ηεο, 

 
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι   ομόθωνα 

 
Αποδέσεηαι ην ππ’ αξηζκ. πξση. 14022/30-06-2020 αίηεκα πξνο ην Γήκν ηνπ θ. 
Γκιοςλέκα Κωνζηανίνος ηνπ Γεσξγίνπ, θάηνηθνπ ηνπ Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο – Ν. 
Υαιθεδόλαο θαη εγκπίνει ηελ διαγπαθή βεβαησζέληνο ζε βάξνο ηνπ πξνζηίκνπ, κε 
ηνλ ππ’ αξηζκ. 420 βεβαησηηθό θαηάινγν, πνζνύ 700,00 €, κε ηηο ζρεηηθέο 
πξνζαπμήζεηο, γηα παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνύ Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη 
ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ θνπή ειαηνδέλδξνπ έμσ από ηελ νηθία ηνπ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ 
ηεο νδνύ εβαζηείαο 62-64, Νέα Φηιαδέιθεηα, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη αηηεζεί 
θαη λα ιάβεη άδεηα από ηελ αξκόδηα ππεξεζία, κπίνονηαρ όηη ε αλσηέξσ ελέξγεηα 
δελ πξνήιζε από δόιν θαη δεδνκέλνπ όηη ην Πηαηζκαηνδηθείν Ν. Ισλίαο ηελ 
15/01/2019 έθξηλε αζών ηνλ αηηνύληα. 

 
 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  174/2020 
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. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
2. Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
4. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
5. Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ 
6. Σκήκα Σακείνπ 
7. Σκήκα Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο 
8. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
9. Απηνηειέο Σκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

10. Δλδηαθεξόκελν θ. Κ.Γθηνπιέθα 
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