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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 27ες ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ  

ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 

 Σην Ψπρηθό ζήκεξα ηελ 28ε ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Τεηάξηε θαη 

ώξα 10:00, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 27616/23-12-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 ζε όια ηα κέιε θαη δεκνζηεύζεθε ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ 

 

 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

 

1. Ξπξηδάθε Παληειή, σο Πξόεδξν 

2. Χαλαθνύια Αζαλάζην,  

3. Λάβδα Διέλε, 

4. Τηηίθα Βαθηξηδή, 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε, απνύζα αλαπιεξνύκελε από ηελ θ. Κνκλελνύ-Κνύκπα Άλλα, 

6. Μαδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απώλ,  

7. Χαξνθόπν Παληειή, σο κέιε 

 

 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα 

ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ.  

 

 Σηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ Μνύηζηνο Γεώξγηνο. 

 

 Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην θαησηέξσ ζέκα: 

 

ΘΔΚΑ  1Ν  Ζ.Γ. 
Ξιερωκή Νθεηιοκέλωλ ζηελ απαζτοιεζείζα ως λεπηαγωγό ηοσ Γήκοσ 

(Φηιοζέες) Δσαγγειία Θωλζηαληίλοσ 

 

 Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα είπε: 

 

Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνύληαη  ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη κεηά θαη ην από 
16/12/2011 ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηνπ εηδηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ (επηζπλάπηεηαη 

θσηναληίγξαθν),  πξνθύπηεη νθεηιή ηνπ Γήκνπ πξνο ηελ ελάγνπζα όπσο αλαιύεηαη παξαθάησ: 
1) ζε εθηέιεζε ηεο 574/2010 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Χαιαλδξίνπ, θαηεβιήζε  από ηνλ 

Γήκν Φηινζέεο ζηηο 10/12/2010 ην πνζό ησλ 3.000,00 €  κε ην 442/10 Χξεκαηηθό Έληαικα 
πιεξσκήο σο πξνζσξηλά εθηειεζηή ε παξαπάλσ απόθαζε ελώ ε ζπλνιηθή ππνρξέσζε ηνπ 

Γήκνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 5.535,29 €. Ο Γήκνο πξέπεη λα θαηαβάιεη θαη ην ππόινηπν πνζό 

ήηνη 2.435,29 €. 



2)κε ηελ 25084/23-11-2011 αίηεζε ηεο ε ελάγνπζα εγθαηαιείπεη ηελ πξόζεζε ηεο λα 
παξαηηεζεί ησλ επηδηθαζζέλησλ ηόθσλ, νη νπνίνη πιένλ πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ από ηνλ Γήκν 

από ηελ εκεξνκελία ηεο αγσγήο ηεο ελάγνπζαο ήηνη 26/3/2008 σο 10/12/2010 γηα ην πνζό ησλ 
3.000,00 € πνπ ήδε έρεη θαηαβιεζεί θαη από ηελ ίδηα εκεξνκελία σο θαη ζήκεξα γηα ην πνζό 

ησλ 2.435,29 € πνπ νθείιεηαη σο αθνινύζσο:    α) γηα ην πνζό ησλ 3.000,00 € από 26/3/2008 

σο 10/12/2010 νθείινληαη ηόθνη  2 ρξόλσλ θαη 7,5 κελώλ. Οη ηόθνη ππνινγίδνληαη ζε πνζνζηό 
6% εηεζίσο θαη αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 477,50 €.   

 Β) γηα ην πνζό ησλ 2.435,29 € από 26/3/2008 σο 20/12/2011 νθείινληαη ηόθνη 3 ρξόλσλ θαη 
7,5 κελώλ. Οη ηόθνη ππνινγίδνληαη ζε πνζνζηό 6% εηεζίσο θαη αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ  

535,77 € 
Σπλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ ν Γήκνο νθείιεη ζηελ ελάγνπζα ην πνζό ησλ 2.435,29 

ζπλ 1.013,27 γηα ηόθνπο ήηνη ζπλνιηθά 3.448,56 €. 

Απαηηείηαη ε έγθξηζε από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ θαηαβνιή, ζηελ ελάγνπζα, 
ηνπ πνζνύ ησλ 3.448,56 € ην νπνίν ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 00.6492 κε ηίηιν «Γηθαζηηθά 

έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ» ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011 

  

 Παξαθαινύληαη ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

Η Νηθολοκηθή Δπηηροπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, 

3. Τν από 16/12/2011 ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηνπ εηδηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ, 

4. Τελ κε αξηζκ. 574/2010 απόθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Χαιαλδξίνπ, 

5. Τελ 25084/23-11-2011 αίηεζε ηεο  θ. Δπαγγειίαο Κσλζηαληίλνπ, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 

Δγθξίλεη ηελ θαηαβνιή πνζνύ ησλ 3.448,56 € ζηελ θ. Κσλζηαληίλνπ Δπαγγειία ην νπνίν 
ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. εμόδσλ 00.6492 κε ηίηιν «Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ 

απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 
2011. 

  

Ζ απόθαζε ασηή πήρε αρηζκό 236/2011 

 

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

ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΑ ΚΔΙΖ 
  

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ Σαλαθούιας Αζαλάζηος 
 Ιάβδα Διέλε 

Αθρηβές Απόζπαζκα Βαθηρηδή Ρηηίθα 
Από ην πξαθηηθό ηεο 27ες Σπλεδξίαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 

2011. 
Ψπρηθό, 29-12-2011 

Θοκλελού-Θούκπα Άλλα 

Σαροθόπος Ξαληειής 

 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 
 

 

 

 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ  

 


