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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 1εο ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ  

ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 

 Σην Ψπρηθό ζήκεξα ηελ 24ε ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Τξίηε θαη 

ώξα 10:00, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1266/20-1-2012 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, απόληα,  

7. Χαξνθόπν Παληειή, σο κέιε, 

 

 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα 

ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ. θαη Δ.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: 

 

ΘΕΜΑ   2Ο  Η.Δ. 
Κείσζε κηζζώκαηνο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Λ.4002/2011 

γηα ην θηίξην πνπ ζηεγάδεηαη ην ΘΔΞ Φηινζέεο θαη παξάηαζε κίζζσζεο. 
 

 Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξόεδξνο είπε: 

 

 Γηα ην κίζζσκα ηνπ Κ.Δ.Π. ΦΙΛΟΘΔΗΣ, ν Γήκνο  θαηέβαιε ην πνζό ησλ 5.249,55 € 

κεληαίσο, σο θαη ην Ννέκβξην 2011 θαη 4.199,64 € ηνλ Γεθέκβξην 2011 κεησκέλν δειαδή θαηά 

20%. 

 Με ηνλ Ν. 4002/2011 (22/8/2011) ν Γήκνο πξέπεη λα θαηαβάιεη από ηνλ Σεπηέκβξην 

2011 κίζζσκα ίζν κε ην κίζζσκα Ινπιίνπ 2010 κεησκέλν θαηά 20% ήηνη 4.199,64€ (5.249,55 -

20% ( 1.049,91 €)=4.199,64€).  



 Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πξνθύπηεη νθεηιή ηνπ εθκηζζσηή γηα ηνπο κήλεο 

Σεπηέκβξην-Οθηώβξην θαη Ννέκβξην 2011 πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 3.149,73€ (1.049,91 Χ 

3 κήλεο) θαη πξνηείλεηαη λα παξαθξαηεζεί ζε ηξείο (3) ηζόπνζεο δόζεηο από ηα κηζζώκαηα ησλ 

κελώλ Ιαλνπαξίνπ, Φεβξνπαξίνπ θαη Μαξηίνπ 2012. 

 Ππλνςίδνληαο, ν εθκηζζσηήο πξέπεη λα ιάβεη γηα ηνπο κήλεο  Ηαλνπάξην , 

Φεβξνπάξην θαη Κάξηην 2012, ην πνζό ησλ 3.149,73 € (4.199,64 – 1.049,91) 

κεληαίσο θαη από ηνλ Απξίιην  2012 θαη εμήο  λα ιακβάλεη κεληαίσο  ην πνζό ησλ  

4.199,64 €. 

Παξαθαιώ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

  Η Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,  

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

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ.1 ηνπ Ν. 4002/2011, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 

Δγθξίλεη ηελ κείσζε κηζζώκαηνο, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.4002/2011 γηα ην θηίξην 

πνπ ζηεγάδεηαη ην ΚΔΠ  Φηινζέεο, ρσξίο παξάηαζε ηεο κίζζσζεο, νύησο ώζηε ν εθκηζζσηήο λα 

ιάβεη γηα ηνπο κήλεο  Ιαλνπάξην, Φεβξνπάξην θαη Μάξηην 2012, ην πνζό ησλ 3.149,73 € 

(4.199,64 – 1.049,91) κεληαίσο θαη από ηνλ Απξίιην  2012 θαη εμήο  λα ιακβάλεη κεληαίσο  ην 

πνζό ησλ  4.199,64 €. 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 4/2012 

 

 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 Σαλαθνύιαο Αζαλάζηνο 

 Ιάβδα Διέλε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα Βαθηξηδή Ρηηίθα 
Από ην πξαθηηθό ηεο 1εο Σπλεδξίαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 24 Ιαλνπαξίνπ 
2012. 

Ψπρηθό, 26-1-2012 

Σαξνθόπνο Ξαληειήο 

Θνκλελνύ – Θνύκπα Άλλα 
 

  

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  

  
  

  
ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ  

 


