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Νέα Φιλαδέλφεια    27/11/2013      

 

Αριθ. Πρωτ. : 16999/5-12-2013 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του Δήμου  

& Διοικητικής Μέριμνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 

                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 

Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 

Τηλ.          :  213-2049028-029 

Fax           :  213-2049006 

 

   

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 30/2013 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 

Αριθ. Απόφασης : 154/2013                                  

 

                                                                                             

                                                                              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                             

«Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (αγωγής αποβολής 

εκ μισθίου, είσπραξη οφειλομένων ποσών κλπ.) σε 

βάρος του μισθωτή του κυλικείου και του 

ανθοπωλείου του Δημοτικού Νεκροταφείου 

Ηλ.Κουρή (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)».  

 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 

Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 26 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2013, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 16210/28/22-11-2013 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, που επιδόθηκε νομότυπα σε 

κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού 

υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

 

 

 

 



 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου Αγανίκη 

4) Κουτσάκης Μιχαήλ και 5) Παΐδας Αδαμάντιος, μέλη  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος   2)  Τάφας Ηλίας 3) Κόντος Σταύρος και 4) 

Πολίτης Σταύρος  

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 

εισηγούμενος το 1
ο
  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο ομόφωνα η Ο.Ε. 

συμφώνησε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 3 να συζητηθεί, ως 

κατεπείγον,  είπε τα εξής:  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 4209/4-4-2013 εισήγηση της Προϊσταμένης της 

Νομικής Υπηρεσίας κ. Ζ.Δρόσου επί του θέματος: 

 

Σας υποβάλλω προς γνώση σας και τις δικές σας κατά νόμον ενέργειες 

κεκυρωμένο αντίγραφο της υπ΄αριθμ. 238/13 αποφάσεως του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών [ διαδικασία μισθώσεων], με την οποία και για τους λόγους 

που αναφέρονται εις αυτήν απερρίφθη καθ΄ολοκληρίαν   και  η από 28-4-10 

[υπ΄αριθμ. καταθ. 92975/2999/17-5-10] δεύτερη αγωγή του Ηλία Κουρή κατά του 

Δήμου Ν. Φιλ/φειας και ήδη Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, με την οποία ο 

ανωτέρω ητήσατο την μείωση του καταβαλλόμενου εις το κυλικείο του Δημοτικού 

Νεκροταφείου Ν. Φιλ/φειας μισθώματος στο ποσό των 10.300 ευρώ μηνιαίως , την 

μη προκαταβολή του μισθώματος  κλπ. 

 

Μετά από τα παραπάνω και προς προστασία των δικ/των του Δήμου 

Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος  θα πρέπει η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου 

να προβεί στις δικές της κατά νόμον ενέργειες για την βεβαίωση και είσπραξη των 

οφειλομένων μισθωμάτων [ πχ. βεβαίωση, κατάσχεση κλπ.]. 

 

Παράλληλα δε φρονώ ότι  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θα πρέπει να 

χορηγήσει στην Νομική Υπηρεσία την πολλαπλώς αιτηθείσα σχετική απόφαση που 

να την εξουσιοδοτεί να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την αποβολή του 

μισθωτή Ηλ. Κουρή από το  άνω μίσθιο δημοτικό ακίνητο  και την είσπραξη των 

οφειλομένων ποσών. Προσέτι ο Δήμος θα πρέπει να προβεί και σε κατάπτωση των 

σχετικών εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του μισθωτού και της εγγυήτριας 

αυτού. 

 

Συναφώς σας υπενθυμίζω : 

 

1.- το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 13583/30-11-12 έγγραφο μου  με τα εις  αυτό 

συνημμένα έγγραφα [εκθέσεις επιδόσεως κλπ]. 

2.- την υπ΄αριθμ. πρωτ. 13396/12-11-12  εξώδικη δήλωση- πρόσκληση και 

διαμαρτυρία του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος προς  τον μισθωτή Ηλ. Κουρή 

κλπ. 

3.- τα σχετικά έγγραφα του Τμήματος Εσόδων  ΔΦΧ  σχετικά με την οφειλή 

του ανωτέρω μισθωτή. 



4.- το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 3972/18-4-11  έγγραφο μου προς τον Δήμο Φ-Χ, 

με το οποίο σας υπέβαλα κεκυρ. αντίγραφο της υπ΄αριθμ. 2705/11 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [ τμ. ασφαλ. μέτρων] , με την οποία  απερρίφθη 

η αίτηση του Ηλ. Κουρή  για μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος κλπ. και 

κατεδικάσθη στην δικαστική δαπάνη του Δήμου  ποσού 300 ευρώ. 
Με το ανωτέρω έγγραφο μου εζήτησα όπως η αρμόδια Δ/νση Οικονομικών 

ΔΦΧ  προβεί άμεσα στις δικές της κατά νόμον ενέργειες  για την βεβαίωση και 

είσπραξη όλων των οφειλομένων μισθωμάτων, δεδομένου ότι  μετά την έκδοση της 

ως άνω υπ΄αριθμ. 2705/11 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

έπαυσε η ισχύς της  από 28-6-10 προσωρινής διαταγής του Δικαστού του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί καταβολής μειωμένου μισθώματος. 

Προσέτι δε ζήτησα, λόγω του σημαντικού και συνεχώς αυξανόμενου ποσού της 

οφειλής του μισθωτή Ηλ. Κουρή προς τον Δήμο άμα  δε και της υπ΄αυτού παράβασης 

ουσιωδών  όρων της μισθωτηρίου συμβάσεως , να αναθεωρηθεί  και επανεξετασθεί 

η, επί του υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 733/28-1-11  εγγράφου μου  περί  άσκησης 

κατ΄αυτού αγωγής κλπ., εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 10/11  απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής ΔΦΧ περί αναβολής συζητήσεως του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση. 

5.- τις υπ΄αριθμ. 10/11 και 66/11 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ΔΦΧ 

περί αναβολής συζητήσεως του ως άνω θέματος. 

6.- το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΦΧ 733/28-1-11  έγγραφο μου προκειμένου να μου 

χορηγήσει η Οικονομική Επιτροπή ΔΦΧ την εντολή για την άσκηση για λογ/σμό του 

Δήμου Φ-Χ κατά  του ως άνω μισθωτού αγωγής αποβολής, είσπραξης οφειλομένων, 

συντηρητικής κατάσχεσης κλπ. 

 

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 

αριθ. 30/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. 

να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του 

άρθρου 72 παρ. 1 ιγ του Ν. 3852/10 και όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα, 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

 

Εξουσιοδοτεί την Νομική Υπηρεσία του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος και 

συγκεκριμένα τους δικηγόρους αυτής κ.κ. Ζαμπέτα Δρόσου, Μενέλαο 

Παπαδημητρίου και Χρυσόστομο Χήτο-Κιάμο όπως από κοινού ή μεμονωμένα 

έκαστος, προς προστασία του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος και για λογαριασμό 

αυτού, ασκήσουν ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και Αρχών και λάβουν κάθε 

νόμιμο μέτρο (π.χ. καταγγελία συμβάσεων μισθώσεων, άσκηση αγωγών κλπ.) κατά 

του Ηλία Κουρή, μισθωτή τόσο του κυλικείου όσο και του ανθοπωλείου του 

Δημοτικού Νεκροταφείου Νέας Φιλαδέλφειας για την αποβολή αυτού εκ των άνω 

μισθίων δημοτικών ακινήτων. 

 

Επίσης πρέπει ο Δήμος, μέσω της αρμόδιας Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών και της 

Ταμειακής Υπηρεσίας, να προβεί άμεσα στις νόμιμες ενέργειες για την βεβαίωση και 

είσπραξη από τον μισθωτή Ηλ.Κουρή και την εγγυήτριά του Καλυψώ Κουρή όλων 

των μισθωμάτων τα οποία οφείλει αυτός μέχρι σήμερα μετά των νομίμων 

προσαυξήσεων κλπ., σύμφωνα με τα υπ΄αριθ. πρωτ. 591/4-10-2006 και 2878/06 

συμφωνητικά μίσθωσης, λαμβανομένου υπόψη ότι η από 28/6/2010 προσωρινή 

διαταγή έπαυσε να ισχύει, προσέτι δε να βεβαιώσει και εισπράξει και την 

επιδικασθείσα σε αυτόν εκ 300 € δικαστική δαπάνη. Επίσης ο Δήμος θα πρέπει να 



προβεί και σε κατάπτωση των σχετικών εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του 

μισθωτού και της εγγυήτριας αυτού. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  154/2013 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                                       

Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          

Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  

 

             Αβραμίκου Αναστασία 

 

 

Εσωτερική Διανομή : 

 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

2. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 

3. Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

4. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 

5. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

6. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

7. Τμήμα Κοιμητηρίου 

 

 

 

 

 

 


