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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  18/ 23-05-2022 

 

    Αριθμός  Απόθαζης:  48/ 2022 

ΘΕΜΑ: «Δπί ηνπ αηηήκαηνο κε Α.Π. 11916/23-12-2021 ηεο εηαηξείαο Γ.& Η. ΣΑΜΠΟΛΗΓΖ – Δ. 

ΑΡΟΓΛΟΤ & ΗΑ Ο.Δ.». 

ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  23
ε
 ηνπ κελόο Μαΐνπ  ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 

12:00 π.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ηληηθήο, θαηόπηλ 

ηεο ππ’ αξηζκ.  πξση.   3860/18-05-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε 

λόκηκα,  ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10. 

     Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία πέληε (5) 

κειώλ θαη ηελ απνπζία δύν  (2) ήηνη: 

                Παρόνηα μέλη                                                                        Απόνηα μέλη 

 1) Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, (Πξόεδξνο)                                        6)  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   
                    

 2) Σνξνπλίδεο Ησάλλεο, (Αληηπξόεδξνο)                                    7)  Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο   

 3)  Ηληδέο Νηθόιανο                                                                                  

 4)  Κνξσλίδεο Παύινο   

 5)  Γήκνπ Ησάλλεο                        

 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θπξία  Κνηξίδνπ Διέλε, ηαθηηθή ππάιιειν ηνπ Γήκνπ.  

Ο θύξηνο Πξόεδξνο  δηαπηζηώλνληαο ηελ ύπαξμε απαξηίαο  εηζεγήζεθε  ην  πξώην έθηαθην ζέκα  

εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν εηζήρζε πξνο ζπδήηεζε, αθνύ πξνεγνπκέλσο εγθξίζεθε 

νκόθσλα  από όια ηα παξεπξηζθόκελα κέιε  λα ζπδεηεζεί θαη ην νπνίν ήηαλ: «Δπί ηνπ αηηήκαηνο κε 

Α.Π. 11916/23-12-2021 ηεο εηαηξείαο Γ.& Η. ΣΑΜΠΟΛΗΓΖ – Δ. ΑΡΟΓΛΟΤ & ΗΑ Ο.Δ.».  
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Δηζεγνύκελνο  ην ζέκα  o θύξηνο Πξόεδξνο  αλαθέξζεθε ζηα εμήο έγγξαθα: 

1. ηελ ππ΄ αξηζκό  11916/ 23-12-2021 αίηεζε ηεο εηαηξείαο  Γ.& Η. ΣΑΜΠΟΛΗΓΖ – Δ. 

ΑΡΟΓΛΟΤ & ΗΑ Ο.Δ.   κε ζέκα  ΄΄ Κινπή  θάδνπ ηύπνπ αλνηρηνύ container΄΄  

2. ηελ κε αξ. πξση.   3537/06-05-2022 ζπκπιεξσκαηηθά  θαηαηεζεηκέλε  έθζεζε θόζηνπο  

3. ηελ ππ΄ αξηζκό 3915/2022  γλσκνδόηεζε ηνπ λνκηθνύ  ζπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ  θπξίνπ 

Υξήζηνπ Κειεζίδε, 

ηα νπνία   είραλ ιάβεη, όια ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο.   

 Ο θύξηνο Πξόεδξνο  αλαθνξηθά κε ηελ απάληεζε ζην αίηεκα ηεο εηαηξίαο  Γ.& Η. 

ΣΑΜΠΟΛΗΓΖ – Δ. ΑΡΟΓΛΟΤ & ΗΑ Ο.Δ.,   είπε όηη ζην ζεκείν πνπ αθνξά ηελ απνδεκίσζε, 

πνπ δεηά  από ην δήκν, γηα ηελ θινπή ηνπ container ζα ζπδεηεζεί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ελώ ην 

αίηεκα  γηα αιιαγή ηεο ηνπνζέηεζεο  ηνπ  container  ζα ην παξαπέκςεη ζηελ Δπηηξνπή  Πνηόηεηαο  

Εσήο θαη  ζηε ζπλέρεηα αλαθέξζεθε  ζηελ ππ΄ αξηζκό 3915/2022 Γλσκνδόηεζε  ηνπ θπξίνπ 

Υξήζηνπ Κειεζίδε, Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο  θαη εηζεγήζεθε   ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή όηη αλαθέξεηαη ζηε γλσκνδόηεζε,  δειαδή  ΄΄ …. ηελ απόξξηςε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηνπο 

παξαθάησ λόκηκνπο θαη νξζνύο ιόγνπο: 

1) Από ην ίδην ην πεξηερόκελν ηεο αίηεζεο, πξνθύπηεη όηη ε αηηνύζα εηαηξεία ΟΤΓΔΜΗΑ 

ΓΗΑΣΑΞΖ ΝΟΜΟΤ, επηθαιείηαη επί ηεο νπνίαο ζηεξίδεη ην αίηεκα ηεο. 

2) Ωζαύησο, νπδεκία επίθιεζε γίλεηαη από ηελ αηηνύζα δηαηάμεσλ ή όξσλ, πνπ λα πξνθύπηνπλ 

από ηελ κε αξηζκ. πξση. 2250/23-3-2021 ζύκβαζε ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο, όπσο από ηελ κε 

αξηζκ. 5/2020 κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγνιαβίαο.  

3) Ζ επίθιεζε ηνπ από 19-1-2022 πξαθηηθνύ ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. 

Πιαηαλαθίσλ από ηελ αηηνύζα εηαηξεία, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ 

λνκηθή βάζε, επί ηεο νπνίαο κπνξεί λα εξείδεηαη αλάινγν αίηεκα απνδεκίσζεο. Πξόθεηηαη, 

απιά, γηα ππόδεημε ρώξνπ θαη όρη θπζηθά γηα αλάιεςε επζύλεο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη κεηά κειέηε ησλ πξναλαθεξόκελσλ (αξηζκ. 2250/23-3-2021 

ζύκβαζε ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο, αξηζκ. 5/2020 κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγνιαβίαο) 

εγγξάθσλ, θαζώο θαη από ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία, θξνλώ όηη ν Γήκνο ηληηθήο ΟΤΓΔΜΗΑ 

ΝΟΜΗΚΖ ή ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΤΠΟΥΡΔΩΖ ΔΥΔΗ ΝΑ ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ ΣΟΝ ΚΛΑΠΔΝΣΑ 
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ΚΑΓΟ θαη θαηά ζπλέπεηα ε ππό θξίζε αίηεζε ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί από ηελ αξκόδηα 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή… ΄΄   

έπεηηα ν θύξηνο Πξόεδξνο είπε όηη   κε βάζεη ηα παξαπάλσ εηζεγείηαη  ηα όζα αλαθέξεη ν Ννκηθόο 

ύκβνπινο θαη πξόηεηλε λα απαληήζνπλ ζηελ εηαηξεία όηη δελ δηθαηνύηαη λα  απνδεκησζεί γηα ην 

πνζό πνπ δεηάεη 1.700 επξώ ζπλ Φ.Π.Α.,   επεηδή ηεο έθιεςαλ έλα θάδν, ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηνύζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο  ζύκβαζεο πνπ έρεη ππνγξάςεη. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. ηελ ππ΄ αξηζκό  11916/ 23-12-2021 αίηεζε ηεο εηαηξείαο  Γ.& Η. ΣΑΜΠΟΛΗΓΖ – Δ. 

ΑΡΟΓΛΟΤ & ΗΑ Ο.Δ.   κε ζέκα  ΄΄ Κινπή  θάδνπ ηύπνπ αλνηρηνύ container΄΄. 

2. ηελ κε αξ. πξση.   3537/06-05-2022 ζπκπιεξσκαηηθά  θαηαηεζεηκέλε  έθζεζε θόζηνπο.  

3. ηελ ππ΄ αξηζκό 3915/2022  γλσκνδόηεζε ηνπ λνκηθνύ  ζπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ  θπξίνπ 

Υξήζηνπ Κειεζίδε. 

4. Σελ πξνθνξηθή εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

Αποθαζίζει ομόθωνα 

1. Ο δήκνο ηληηθήο νπδεκία λνκηθή ή ζπκβαηηθή ππνρξέσζε έρεη λα απνδεκηώζεη ηνλ 

θιαπέληα θάδν      

2. Να απαληήζνπλ ζηελ εηαηξεία Γ.& Η. ΣΑΜΠΟΛΗΓΖ – Δ. ΑΡΟΓΛΟΤ & ΗΑ Ο.Δ.»,  

όηη δελ δηθαηνύηαη λα  απνδεκησζεί γηα ην πνζό πνπ δεηάεη 1.700 επξώ ζπλ Φ.Π.Α.,   επεηδή ηεο 

έθιεςαλ έλα θάδν, ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνύζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο  ζύκβαζεο πνπ έρεη ππνγξάςεη.    

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  48/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                          Σα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                              ( ππνγξαθέο)  

 

 

Αθξηβέο    Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

                                 

                                                             Φώηιος Δομοστηζίδης 
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