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ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΣΖ  7
ης

 ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

                  Σην Ψπρηθό ζήκεξα ζηηο 23 ηνπ κελόο Mαϊνπ  ηνπ έηνπο 2011 εκέξα 

Γεπηέξα  θαη ώξα 09.00 ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 9427/19-5-2011 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η. Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθωλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ  άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010  ζε όια ηα κέιε, δεκνζηεύηεθε 

ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεωλ ηνπ Γήκνπ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από 

ηνπο: 

1. Ξπξηδάθε  Παληειή, ωο Πξόεδξν 

2.  Λάβδα Νέιιε 

3. Βαθηξηδή Τηηίθα 

4. Γνπλδνπιάθε Διέλε 

5. Σνπκπαζάθε-Παπαδεκνύιε Κωλζηαληίλα 

6. Kακάξα Αξηζηείδε (ωο θαηαιαβώλ ζέζε ηαθηηθνύ κέινπο),  απώλ. 

7. Χαξνθόπν Παληειή 

        Σπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη 

θαη λα ιάβεη απνθάζεηο επί ηωλ θαηωηέξω ζεκάηωλ Η.Γ. θαη Δ.Η.Γ.. 



       Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζηωζε απαξηία ηωλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ωο θαηωηέξω ην ζέκα: 
 

ΘΕΜΑ  7ο  : 

Έγκριζη πληρωμής δικαζηικώς επιδικαζθένηων ποζών ζε 7 μιζθωηούς ηοσ Δήμοσ 

Φιλοθέης 

             Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ιέγεη όηη:  

1. Mε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3852/2010 θαηαξγήζεθε ν Γήκνο Φηινζέεο ελσζείο καδί κε άιινπο 2 

Γήκνπο ζην ζπζηαζέληα κε ηνλ ίδην λόκν Γήκν Φηινζέεο-Ψπρηθνύ, ν νπνίνο, θαηά ην άξζξν 

283 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010, ππεηζήιζε απηνδηθαίσο ζηα δηθαηώκαηα θαη ζηηο ππνρξεώζεηο 

ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο. 

2. Δπί ηεο απεπζπλνκέλεο ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Χαιαλδξίνπ κε αξηζ. 858/2008 αγσγήο 

ησλ κηζζσηώλ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο: α) Γεσξγίνπ Παπαδόπνπινπ ηνπ Αλησλίνπ, β) Μηραήι 

Καιακνδάθνπ ηνπ Γξαθνύιε, γ) Γεσξγίνπ Φαιηζέηα ηνπ Παλαγηώηε, δ) Ισάλλε Παπατσάλλνπ 

ηνπ Βεζζαξίσλνο, ε) Μαξίαο Θενθίινπ ηνπ Ισάλλε, ζη) Αξγπξνύιαο Ισαλλίδνπ ηνπ Ισάλλε 

θαη  δ) Γεσξγίνπ Παπαγαπίνπ ηνπ Γεκεηξίνπ, δεηνύλησλ ην επίδνκα ησλ €176, εθδόζεθε ε 

ππ’ αξηζ. 416/2009 απόθαζε ηνπ σο άλσ Δηξελνδηθείνπ. Με ηελ απόθαζε απηή έγηλε ελ κέξεη 

δεθηή ε πξναλαθεξόκελε αγσγή θα ππνρξεώζεθε ν Γήκνο Φηινζέεο λα θαηαβάιεη 

λνκηκνηόθσο από ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ηεο αγσγήο απηήο έσο ηελ νινζρεξή εμόθιεζε: 

α) ζηνλ 1ν ελάγνληα € 5140, β) ζε θαζέλα από ηνπο 2ν, 3ν θαη 4ν από ηνπο ελάγνληεο αλά € 

6336, γ) ζε θάζε κία από ηηο 5ε θαη 6ε ελάγνπζεο αλά €5192 θαη δ) ζηνλ 7ν ελάγνληα €2250. 

 Η παξαπάλσ απόθαζε επηδόζεθε ζην Γήκν Φηινζέεο ηε 16-7-2010 δπλάκεη ηεο ππ’ 

αξηζ. 8351δ εθζέζεσο επηδόζεσο ηνπ δηθαζηηθνύ επηκειεηή ζην Πξσηνδηθείν Αζελώλ 

Δπάγγεινπ Μηρειή. Τελ απόθαζε απηή δελ εμεθάιεζε ν Γήκνο Φηινζέεο κε έθεζή ηνπ θαη 

έρεη παξέιζεη πξν πνιιώλ κελώλ ε πξνο άζθεζε εθέζεσο πξνζεζκία, όπσο πξνθύπηεη από ην 

ππ’ αξηζ. πξση. 236/9-3-2011 πηζηνπνηεηηθό ηεο Γξακκαηέα ηνπ Δηξελνδηθείνπ Χαιαλδξίνπ. 

Έηζη ε απόθαζε απηή έρεη θαηαζηεί ηειεζίδηθε. 

     Ούησο ερόλησλ ησλ πξαγκάησλ, ν θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εηζεγείηαη λα 

εγθξηζεί ε πιεξσκή ζηνπο σο άλσ 7 ελάγνληεο ησλ πνζώλ θαη ησλ ηόθσλ πνπ κε ηελ σο άλσ 

Δηξελνδηθεηαθή απόθαζε ηνπο επηδηθάζζεθαλ θαη ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ εμ € αληηζηνίρσο 

3550 θαη 7610.  

 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ην άξζξν 72 παξ. 1 εδ. ηδ’ ηνπ Ν. 3852/2010, ηεο 

αλαθεξνκέλεο ζηελ εηζήγεζε απόθαζεο 416/2009, 8351δ έθζεζεο επίδνζεο θαη 236/11 

πηζηνπνηεηηθνύ κε αζθήζεσο ελδίθσλ κέζσλ θαη  ηελ   παξαπάλσ  εηζήγεζε  ηνπ  Πξνέδξνπ 

ηεο, ηελ νπνία απνδέρεηαη,  

          Ζ Οικονομική Δπιηροπή,  

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 



ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αλαβάιιεηαη. 

Μεηά ηελ εμάληιεζε ηωλ ζεκάηωλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ 

ιήμε ηεο Σπλεδξίαζεο. 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη ωο θαηωηέξω: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ     ΣΑ ΜΔΛΖ 

ΠΑΝΣΔΛΖ ΞΤΡΗΓΑΚΖ          Λάβδα Νέλλη 

           Βακιρηζή Σιηίκα 

           Γοσνδοσλάκη Δλένη 

Αθξηβέο Απόζπαζκα                        οσμπαζάκη-Παπαδημούλη Κων/να 

Από ην Πξαθηηθό ηεο   7
ης

                        Υαροκόπος Πανηελής 

Σπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο ζηηο 23 Μαϊνπ 2011 

Ψπρηθό 23/05/2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

ΠΑΝΣΔΛΖ ΞΤΡΗΓΑΚΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


