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                                                 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 147/2015 
  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τροποποίηση ή µη του αρθ. 4 του συµ/κου στο όνοµα 
Πολίτης Θωµάς µε αριθ. Πρωτ. 7274/2013. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 29ης /2015  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, της 16ης του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2015 
ηµέρα  ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 12443/11-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  
των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ          
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος              1.Βούρλος ∆ηµήτριος        
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                  2.Κοντόσταυλος Γεώργιος          
2.Περρής Ιωάννης(αν. µέλος)                           3.Βασιλάκη Αικατερίνη                                            
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
6.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Χουδετσανάκη Γαρυφαλιά. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος εισηγείται το 7ο θέµα   της  ηµερήσιας διάταξης και θέτει 
υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 11863/29.10.2015 
εισήγηση της Προϊσταµένης  Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων Ατραίδου  Α. η οποία 
έχει ως εξής: 
 
 
 



                              
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Καισαριανή 29/10/2015 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        Αριθµ. Πρωτ. : 11863 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ  
 
 
 
 
                                              ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
                        ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ. ∆ΗΜ. ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 
                                ΑΤΡΑΪ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  
                       
                      ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
    ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τροποποίηση ή µη του άρθ. 4 του συµ/κου στο 
όνοµα Πολίτης Θωµάς  µε αριθ. Πρωτ. 7274/2013 
 
 
 
 
   ∆υνάµει του από 03/06/2013 και µε αριθµ. πρωτ. 7274/13 ιδιωτικού 
συµφωνητικού µισθώσεως, ο ∆ήµος εκµίσθωσε στον Θωµά Πολίτη του 
Σωκράτη ένα γήπεδο 5Χ5 µε το κυλικείο του κλειστού γυµναστηρίου, κείµενο 
στο ∆ηµοτικό Στάδιο Καισαριανής. Η µίσθωση συµφωνήθηκε έως τον Ιούνιο 
του έτους 2016, το δε µηνιαίο µίσθωµα ορίστηκε στο ποσό των 2.250 € πλέον του 
αναλογούντος τέλους χαρτοσήµου.  
   Ο  κ. Πολίτης µε την αίτησή του, αριθµ. πρωτ. 11261/13-10-2015, ζητεί όπως 
µεταφερθεί η καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής του µισθώµατος του άρθρου 
4 του συµφωνητικού  που ορίζει να προκαταβάλλει το µηνιαίο µίσθωµα από την 
πρώτη έως και την πέµπτη ηµέρα έκαστου µήνα  στο τέλος του µήνα λόγω των 
ιδιαίτερων και δύσκολων συνθηκών που έχουν προκύψει από την εφαρµογή των 
capital control αρχής γενοµένης από τον τρέχοντα µήνα. Η υπηρεσία διαβιβάζει 
το αίτηµά του στην επιτροπή και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
                                                   
 
 
                                                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
                                                          ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ  
 
 
                                                             ΑΤΡΑΪ∆ΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
     
 
 
 
 



Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  
Οικονοµική  Επιτροπή.  
 
 
                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
                                            Μετά από διαλογική συζήτηση 

                              ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Το αίτηµα  του κ. Πολίτη Θωµά  µε αριθ. πρωτ. 11261/18.10.15 για την µεταφορά 
της καταληκτικής ηµεροµηνίας καταβολής του µισθώµατος για το γήπεδο 5Χ5 και το 
κυλικείο του κλειστού γυµναστηρίου κείµενο στο ∆ηµοτικό Στάδιο Καισαριανής στο 
τέλος του εκάστοτε µήνα, λόγω του ότι το µηνιαίο µίσθωµα σύµφωνα µε το άρθρο 4 
του συµφωνητικού ορίζει να προκαταβάλλεται  από την πρώτη έως και την πέµπτη 
ηµέρα έκαστου µήνα. 
 
Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 
 
                    
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
                         
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών                                                      
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                 2.Περρής Ιωάννης(αν. µέλος)                            
                                                                        3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
                                                                        4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
                                                                        5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        6.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
 
 
 
                                                                                  Καισαριανή   17/11/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                      Της υπηρεσίας 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                               
 
 
 
 


