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    ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ  7ες ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΡΖΠ  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ  ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

                  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: 

ΘΔΚΑ   8ο  : 

Έγθρηζε πιερωκής δηθαζηηθώς επηδηθαζζέληωλ ποζώλ ζε 2 κηζζωηούς ηοσ 

Γήκοσ Φηιοζέες. 

             Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ιέγεη όηη:  

1. Mε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3852/2010 θαηαξγήζεθε ν Γήκνο Φηινζέεο ελωζείο 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 απηνδηθαίωο ζηα 

δηθαηώκαηα θαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο. 

2. Δπί ηεο απεπζπλνκέλεο ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Χαιαλδξίνπ κε αξηζ. 848/2008 

αγωγήο ηωλ κηζζωηώλ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο: α) Δπζηαζίνπ Καινγεξόπνπινπ θαη β) 

Γεκεηξίνπ Τδαλαή, δεηνύληωλ ην επίδνκα ηωλ €176, εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 309/2009 

απόθαζε ηνπ ωο άλω Δηξελνδηθείνπ. Με ηελ απόθαζε απηή έγηλε ελ κέξεη δεθηή ε 

πξναλαθεξόκελε αγωγή θαη ππνρξεώζεθε ν Γήκνο Φηινζέεο λα θαηαβάιεη 

λνκηκνηόθωο από ηελ επίδνζε ηεο αγωγήο απηήο κέρξη ηελ  εμόθιεζε αλά € 6336 ζε 

θάζε ελάγνληα 

 Η παξαπάλω απόθαζε επηδόζεθε ζην Γήκν Φηινζέεο ηε 16-7-2010 δπλάκεη 

ηεο ππ’ αξηζ. 8350 εθζέζεωο επηδόζεωο ηνπ δηθαζηηθνύ επηκειεηή ζην Πξωηνδηθείν 

Αζελώλ Δπάγγεινπ Μηρειή. Τελ απόθαζε απηή δελ εμεθάιεζε ν Γήκνο Φηινζέεο κε 

έθεζή ηνπ θαη έρεη παξέιζεη πξν πνιιώλ κελώλ ε πξνο άζθεζε εθέζεωο πξνζεζκία, 

όπωο πξνθύπηεη από ην ππ’ αξηζ. πξωη. 237/9-3-2011 πηζηνπνηεηηθό ηεο Γξακκαηέα 

ηνπ Δηξελνδηθείνπ Χαιαλδξίνπ. Έηζη ε απόθαζε απηή έρεη θαηαζηεί ηειεζίδηθε. 

     Ούηωο ερόληωλ ηωλ πξαγκάηωλ, ν θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

εηζεγείηαη λα εγθξηζεί ε πιεξωκή ζηνπο ωο άλω 2 ελάγνληεο ηωλ πνζώλ θαη ηωλ 

ηόθωλ πνπ κε ηελ ωο άλω Δηξελνδηθεηαθή απόθαζε ηνπο επηδηθάζζεθαλ πιένλ 

εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ.    

Ζ Νηθολοκηθή Δπηηροπή, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

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: 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ      ΡΑ ΚΔΙΖ 
ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ       Ιάβδα Λέιιε 
            Βαθηρηδή Ρηηίθα 
           Γοσλδοσιάθε Διέλε 
Αθξηβέο Απόζπαζκα                       Ποσκπαζάθε-Ξαπαδεκούιε Θωλ/λα 
Από ην Πξαθηηθό ηεο   7ες                      Σαροθόπος Ξαληειής 
Σπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο  
Δπηηξνπήο ζηηο 23 Μαϊνπ 2011 
Ψπρηθό 23/05/2011 
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 
 
 
ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


