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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       
ΓΗΜΟ ΦΙΛΟΘΔΗ-ΦΤΥΙΚΟΤ                    38/13-4-2011 
                                                                Αξηζκ.-ρξνλ.-Απόθαζεο 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚOY  ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ          
Μαξαζσλνδξόκνπ 95                               Αξηζκ. Πξση. 7584/27-4-2011 
ΦΤΥΙΚΟ, Σ.Κ. 154 52      
ηει. 210–6794000    
fax. 210–6726081     
e-mail:epitropesDS@0177.syzefxis.gov.gr    

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ 5εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

                  Σην Χπρηθό ζήκεξα ζηηο 11 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2011 εκέξα 
Γεπηέξα θαη ώξα 09.00 ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 6399/6-4-2011 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 74  ηνπ Ν. 3852/2010  ζε όια ηα κέιε, 
δεκνζηεύηεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. Ξπξηδάθεο Παληειήο, σο Πξόεδξνο 

2.  Λάβδα Νέιιε 

3. Βαθηξηδή Τηηίθα 

4. Γνπλδνπιάθε Διέλε 

5. Σνπκπαζάθε-Παπαδεκνύιε Κσλζηαληίλα 

6. Σηαπξίδεο Σηπιηαλόο απώλ 

7. Φαξνθόπνο Παληειήο 

       Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ην ζέκα: 

ΘΔΜΑ 4ν Η. Γ. 

Λήςε απόθαζεο γηα έγεξζε αγσγήο ηνπ Γήκνπ πξνο είζπξαμε κηζζσκάησλ 
θαη αλάζεζε ζηε δηθεγόξν Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ λα ηε ζπληάμεη, 
θαηαζέζεη θαη παξαγγείιεη ηελ επίδνζή ηεο ζηνπο ελαγνκέλνπο 

              Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ιέγεη όηη:  

1) Ο Γήκνο Νένπ Χπρηθνύ κε ην κε αξ. πξση. 7746/1-12-2009 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό 
αζηηθήο κίζζσζεο εθκίζζσζε ζηελ SVA Αθνί Σηδέξε Δ.Π.Δ. κε ηελ ππέξ απηήο 
εγγύεζε ηνπ Παλαγ. Λπθίδε δεκνηηθό πεξίπηεξό ηνπ θείκελν ζην Νέν Χπρηθό επί ηεο 
νδνύ 25εο Μαξηίνπ, έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο Σθιαβελίηε, γηα πώιεζε κειαληώλ 
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εθηππσηώλ θαη θνπή θιεηδηώλ. Ψο δηάξθεηα  ηεο κίζζσζεο απηήο νξίζηεθε δηεηέο 
ρξνληθό δηάζηεκα, πνπ άξρηζε από 1-12-2009 θαη ιήγεη ηελ 30-11-2011, ην δε 
κεληαίν κίζζσκα νξίζηεθε ζε 610 €, πιένλ ηέινπο ραξηνζήκνπ, βαξύλνληαο εμ 
νινθιήξνπ ηε κηζζώηξηα πξνθαηαβαιιόκελν. Μεηά  2 κήλεο από ηελ έλαξμε ηεο σο 
άλσ κίζζσζεο, δειαδή από 1-2-2010 θαη εθεμήο ε κηζζώηξηα έπαπζε λα θαηαβάιιεη 
κηζζώκαηα θαη έζηεηιε ην από 14-6-2010 έγγξαθό ηεο ζηνλ εθκηζζσηή Γήκν, πνπ 
πξσηνθνιιήζεθε απζεκεξόλ, ιαβόλ αξ. πξση. 3860, ζην νπνίν αλέθεξε όηη ην 
κίζζην από 1-5-2010 είλαη θιεηζηό θαη δήηεζε ηελ απαιιαγή ηεο από 1-5-2010 από 
ηελ σο άλσ κηζζσηηθή ζύκβαζε. 

2) Με ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3852/2010 θαηαξγήζεθε ν Γήκνο Νένπ Χπρηθνύ, ελσζείο 
ζην κε ηνλ ίδην λόκν ζπζηαζέληα Γήκν Φηινζέεο-Χπρηθνύ, ν νπνίνο, θαη’ άξζξν 283 
παξ. 1 ηνπ σο άλσ λόκνπ, ππεηζήιζε απηνδηθαίσο ζηα δηθαηώκαηα θαη ζηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ Νένπ Χπρηθνύ. 

3) Ο Γήκνο Φηινζέεο-Χπρηθνύ κε ην κε αξ. πξση. 4082/14-3-2011 έγγξαθό ηνπ 
δήισζε ζηε  κηζζώηξηα θαη ζηνλ ππέξ απηήο εγγπεζέληα όηη δελ έγηλε, νύηε γίλεηαη 
απνδεθηή ε δήισζε γηα απαιιαγή από ηελ παξαπάλσ κίζζσζε θαη ηνπο θάιεζε λα 
πιεξώζνπλ κέρξη ηέιε Μαξηίνπ 2011 ηα από 1-2-2010 θαη εθεμήο κηζζώκαηα. Όκσο 
ε ηαρζείζα σο άλσ πξνζεζκία παξήιζε άπξαθηε. 

       Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εηζεγείηαη λα 
ιεθζεί απόθαζε: α) γηα έγεξζε αγσγήο ηνπ Γήκνπ θαηά ηεο κηζζώηξηαο θαη ηνπ εηο 
νιόθιεξνλ κε απηήλ ελερόκελνπ εγγπεηή ηεο δηώθνπζα ηελ πιεξσκή ζην Γήκν ησλ 
πξναλαθεξόκελσλ κηζζσκάησλ απεπζπλόκελεο ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο 
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, (Τκήκαηνο Μηζζώζεσλ) θαη β) γηα αλάζεζε ζηε δηθεγόξν 
Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ λα ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ηελ αγσγή απηή θαη λα 
παξαγγείιεη ηελ επίδνζή ηεο ζηνπο ελαγνκέλνπο, σο θαη λα παξαζηεί γηα ην Γήκν ζην 
πην πάλσ δηθαζηήξην θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο απηήο θαη λα ζπληάμεη θαη 
θαηαζέζεη ηηο επ’ απηήο πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ, ιόγσ ηνπ όηη ζην Γήκν δελ έρεη 
πξνζιεθζεί δηθεγόξνο κε κεληαία αληηκηζζία.  

H Oηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 εδ. ηε’ ηνπ Ν. 3852/2010 

2. Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

    κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

Απνθαζίδεη Οκόθσλα 

1) Να εγεξζεί ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (Τκήκαηνο 
Μηζζώζεσλ) αγσγή ηνπ Γήκνπ θαηά: α) ηεο SVA Αθνί Σηδέξε Δ.Π.Δ. θαη β) 
ηνπ Παλαγηώηε Λπθίδε, κε ηελ νπνία λα δεηείηαη ε παξά ησλ ελαγνκέλσλ, εηο 
νιόθιεξνλ θαζελόο απ’ απηνύο ππνρξέσλ, πιεξσκή ζην Γήκν ησλ 
κηζζσκάησλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζηελ εηζήγεζε κηζζώζεσο δηαζηήκαηνο από 
1-2-2010 κέρξη 30-11-2011 θαη  

2) Αλαζέηεη ζηε δηθεγόξν Αζελώλ Οπξαλία Παπαεπαγγέινπ: α) Να ζπληάμεη θαη 
θαηαζέζεη ηελ πην πάλσ αγσγή θαη λα παξαγγείιεη ηελ επίδνζή ηεο ζηνπο 
ελαγνκέλνπο β) Να παξαζηεί γηα ην Γήκν ζην πην πάλσ Γηθαζηήξην ηελ 
νξηζζεζόκελε γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αγσγήο απηήο δηθάζηκν ή ζε νπνηαδήπνηε  
άιιε κεηά ηπρόλ αλαβνιή ή καηαίσζε θαη γ) Να ζπληάμεη θαη θαηαζέζεη ηηο     
επί ηεο αγσγήο απηήο πξνηάζεηο ηνπ ελάγνληνο Γήκνπ, έλαληη ηεο ακνηβήο 
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πνπ νξίδεηαη γηα θάζε κία από ηηο εξγαζίεο απηέο από ηνλ θώδηθα δηθεγόξσλ 
θαη ηελ ΚΥΑ 1117864/2297/ΑΟΟ12 ηεο 7/24-12-2007(ΦΔΚ Β’ 2422), πιένλ 
εμόδσλ θαη ΦΠΑ. 

                    Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 38/2011 

     Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο 
θήξπμε ηε ιήμε ηεο Σπλεδξίαζεο. 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο 
θαησηέξσ: 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                                       ΣΑ ΜΔΛΗ 

ΠΑΝΣΔΛΗ ΞΤΡΙΓΑΚΗ                  Λάβδα Νέιιε 

       Βαθηξηδή Σηηίθα 

                  Γνπλδνπιάθε Διέλε 

                  νπκπαζάθε-Παπαδεκνύιε Κσλ/λα  

          Υαξνθόπνο Παληειήο 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Από ην Πξαθηηθό ηεο 5εο 

Σπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ζηηο 11 Απξηιίνπ 2011 

ΧΥΦΙΚΟ 13/04/2011 

 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

 

ΠΑΝΣΔΛΗ ΞΤΡΙΓΑΚΗ 
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