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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 11/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 66/2011                                  
 
                                                                                             
                                                                              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (αγωγής αποβολής 
εκ μισθίου και αίτησης συντηρητικής κατάσχεσης) 
σε βάρος του μισθωτή του κυλικείου του 
Δημοτικού Νεκροταφείου (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)».  

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισμού 
Διασποράς (Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήμερα στις 7 του μήνα Ιουνίου του έτους 
2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 6509/11/3-6-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαμπου Μπόβου, 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 Β΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος, 
Αντιπρόεδρος. 3)Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 5) 
Νικολόπουλος Φώτιος 6) Σιμιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά Ευτυχία, μέλη. 
 
 



 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Κόντος Σταύρος                                     2) Βαλασσάς Βεργής 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των ανωτέρω 
παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης»), το αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Πλάτανος 
Ελευθέριος. 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής : 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 3972/18-4-2011 εισήγηση της Προϊσταμένης της 
Νομικής Υπηρεσίας κ. Ζ.Δρόσου επί του θέματος. 
 
Ως γνωστόν, ο Ηλίας Κουρής, μισθωτής του κυλικείου του Δημοτικού Νεκροταφείου 
Ν. Φιλ/φειας, άσκησε κατά του πρώην Δ.Ν.Φ. ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών την από 8/5/2010 αίτηση περί λήψης ασφαλιστικών μέτρων. 
Συγκεκριμένα με την ως άνω από 8/5/2010 αίτησή του ζήτησε να αναπροσαρμοσθεί 
το μηνιαίο μίσθωμα του άνω μισθίου στο ποσό των 10.300 €, να αναπροσαρμοσθεί το 
ποσοστό αναπροσαρμογής του μισθώματος από 5% ετησίως σε ποσοστό ίσο με τον 
τιμάριθμο, να μην προκαταβάλλονται τα μισθώματα για όλο το έτος, αλλά να 
καταβάλλονται μηνιαίως και τέλος ζήτησε την έκδοση προσωρινής διαταγής μέχρι τη 
συζήτηση της ανωτέρω αίτησης, ώστε να καταβάλλει ως μίσθωμα το ποσό των 
10.300 € μηνιαίως, άλλως ποσό κατά την κρίση του Δικαστηρίου. 
 
Δικάσιμος για τη συζήτηση της ανωτέρω προσωρινής διαταγής ορίσθηκε η 
28/6/2010, κατά την οποία εκδόθηκε η από 28/6/2010 προσωρινή διαταγή της 
Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών κ. Φ.Τσερκετζόγλου, με την οποία καθόρισε το 
μηνιαίο καταβαλλόμενο από τον αιτούντα μίσθωμα στο ποσό των 19.200 € μέχρι την 
συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο της συζήτησης αυτής. 
 
 Την 28/2/2011 συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδ. 
ασφαλιστικών μέτρων) η από 8/5/2010 αίτηση του Ηλ.Κουρή κατά του πρώην Δ.Ν.Φ. 
και ήδη Δήμου Φ.Χ. και κατά της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Ν.Φ., επί 
της οποίας εκδόθηκε η προσαγόμενη υπ΄αριθ. 2705/2011 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία και για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους, 
απορρίφθηκε καθ΄ ολοκληρίαν η άνω αίτηση του Ηλ.Κουρή και καταδικάσθηκε 
αυτός στη δικαστική δαπάνη του Δήμου, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσόν 
των 300 €. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω φρονώ ότι, λόγω του σημαντικού και συνεχώς αυξανόμενου 
ποσού της οφειλής του Ηλ.Κουρή προς το Δήμο, άμα δε και της παράβασης από 
αυτόν ουσιωδών όρων της μισθωτήριας σύμβασης, θα πρέπει να αναθεωρηθεί και 
επανεξετασθεί η επί του αριθ. πρωτ. 733/28-1-2011 εγγράφου μου εκδοθείσα αριθ. 
10/2011 απόφαση Οικ. Επιτροπής περί αναβολής συζήτησης του θέματος, να 
επανεισαχθεί αυτό και να ληφθεί, προς προστασία των δικ/των του Δήμου, απόφαση 
εξουσιοδότησής μου προκειμένου να ασκήσω κατά του ανωτέρω μισθωτή-οφειλέτη 
και για λογαριασμό του Δήμου α) αγωγή αποβολής του εκ του μισθίου και β) αίτηση 
περί συντηρητικής κατάσχεσης πάσης κινητής και ακίνητης περιουσίας αυτού και της 
εγγυήτριάς του. 
 



Επίσης πρέπει ο Δήμος, μέσω της αρμόδιας Δ/νσης Οικ.Υπηρεσιών, να προβεί άμεσα 
στις νόμιμες ενέργειες για την βεβαίωση και είσπραξη από τον μισθωτή Ηλ.Κουρή 
και την εγγυήτριά του Καλυψώ Κουρή όλα τα μισθώματα τα οποία οφείλει αυτός 
μέχρι σήμερα μετά των νομίμων προσαυξήσεων κλπ., σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. 
591/4-10-2006 συμφωνητικό 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. 
 
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. 11/2011 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 απόψεις του 
παριστάμενου κ. Ηλ.Κουρή, 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  κατά πλειοψηφία 

 
Αναβάλλει για 2η φορά το θέμα για επόμενη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
προκειμένου να παρίσταται κατά τη νέα συζήτηση αυτού η εισηγήτρια, Προϊσταμένη 
της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κα Ζ.Δρόσου. 
 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης (αναβολής του θέματος) τάχθηκε (μειοψήφισε) ο κ. 
Χ.Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, υποβάλλοντας το ερώτημα γιατί εισάγεται ως 
θέμα στην Ο.Ε. η υπόθεση της επιχείρησης του κ. Ηλ.Κουρή, του οποίου η σύμβαση 
βρίσκεται σε ισχύ, και όχι άλλων επιχειρήσεων, όπως ο «Κένταυρος» και το 
«Τσιπουράδικο»,  οι οποίες στερούνται μισθωτήριας σύμβασης σε ισχύ. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  66/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Ελένη Σούλα 
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