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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 5ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την  5-3-2013 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ασκήσεως ανακοπής του άρθρου 152 του Ν.3588/2007 
«ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ», ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας. 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 5η του µηνός Μαρτίου 2013 και ώρα 11.30 π.µ.  
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 14386/1-3-2013 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Νικολαίδης Φώτιος     
Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Παπαδόπουλος  Γρηγόριος   
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Χλιάρα Παναγιώτα 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 14374/1-3-2013 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του 
∆. ∆ράµας µε την γνωµοδότηση της Νοµικής Συµβούλου σχετικά µε το παραπάνω 
θέµα η οποία είναι η εξής: 

                                          ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ  

                           περί ασκήσεως ενδίκου µέσου  

               ( άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγʼ και 2 του Ν. 3852/2010 ) 

 Θέµα : έγκριση ασκήσεως ανακοπής του άρθρου 152 του Ν. 3588/2007 
«Πτωχευτικός Κώδικας», ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας . 

                                          -------------------------- 



                Γνωµοδοτώ υπέρ της εγκρίσεως της εκ µέρους του ∆ήµου ∆ράµας 
άσκησης, ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας και κατά τη διαδικασία της 
εκουσίας δικαιοδοσίας, της υπ΄ αριθ.καταθ. 1938Επ41/2012 ανακοπής του άρθρου 
152 του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας», στρεφοµένης κατά :  

( α ) του Ιωάννη Παπαδόπουλου του Σταύρου, δικηγόρου διορισµένου στο 
Πρωτοδικείο ∆ράµας, κατοίκου ∆ράµας (Βαρδουσίων 18), συνδίκου της πτωχεύσεως 
της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΝΕΣΤΗΣ ΖΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ», διακριτικό τίτλο «Α.ΖΕΜΟΣ 
Α.Ε.Β.Ε.» και αριθµό καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. 6636/51/Β/08/07, εδρεύουσας 
στη ∆ράµα (οδός 1ης Ιουλίου αριθ. 17) και νοµίµως εκπροσωπουµένης, η οποία 
προήλθε από την µετατροπή σε ανώνυµη εταιρία της οµόρρυθµης εταιρίας µε την 
επωνυµία «ΑΝΕΣΤΗΣ ΖΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και αύξοντα αριθµό καταχώρησης στα 
Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου ∆ράµας 4/4-1-1984, που έδρευε στη ∆ράµα (οδός 
1ης Ιουλίου αριθ. 17) και εκπροσωπούνταν νοµίµως, υπεισήλθε αυτοδικαίως σε όλα 
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της εν λόγω µετατραπείσας οµόρρυθµης εταιρίας 
και κατέστη καθολική διάδοχος αυτής δυνάµει της υπ΄αριθ. 15007/23-6-2008 πράξης 
µετατροπής της «ΑΝΕΣΤΗΣ ΖΕΜΟΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε.» σε ανώνυµη εταιρία -και- 
καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετοχικού κεφαλαίου 315.000,00 Ευρώ που 
συνετάγη ενώπιον της συµβολαιογράφου ∆ράµας, Μαρίνας Κετσετζή, και 
καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου ∆ράµας, την 7-7-2008, µε 
αριθµ. Γεν 135 και Α.Ε. 2, ο οποίος διορίσθηκε δυνάµει της υπ΄αριθ. 3/19-3-2009 
απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) 
µε την οποία η ανωτέρω ανώνυµη εταιρία κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως       -
και-  
( β ) της υπ΄αριθµόν 40/2012 πράξης του Εισηγητή ∆ικαστή της πτώχευσης της 
ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΝΕΣΤΗΣ ΖΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ», διακριτικό τίτλο «Α.ΖΕΜΟΣ 
Α.Ε.Β.Ε.» και έδρα τη ∆ράµα (1ης Ιουλίου 17), που κηρύχθηκε µε την υπ΄αριθµόν 
3/2009 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας (διαδικασία εκούσιας 
δικαιοδοσίας), Πρωτοδίκη κ.Ευσταθίου Μερκούρη,  η οποία δηµοσιεύθηκε στο δελτίο 
∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων στις 2-11-2012 και τοιχοκολλήθηκε στο γραφείο του 
Εισηγητή στο Πρωτοδικείο ∆ράµας στις 30-10-2012, ως εναρκτήριας πράξης της 
εκτελεστικής διαδικασίας δηµοσίου πλειστηριασµού για την εκποίηση της κινητής 
πτωχευτικής περιουσίας της ως άνω ανώνυµης εταιρίας,  
µε την οποία ο ∆ήµος ∆ράµας ζητεί : 
Να ακυρωθεί και εξαφανισθεί η προσβαλλοµένη µε την εν λόγω ανακοπή υπ΄αριθµόν 
40/2012 πράξη του Εισηγητή ∆ικαστή της πτώχευσης της ως άνω ανώνυµης εταιρίας, 
Πρωτοδίκη κ.Ευσταθίου Μερκούρη, κατά το µέρος της που αυτή συµπεριλαµβάνει 
στην προς εκποίηση κινητή περιουσία της ως άνω πτωχεύσασας ανώνυµης εταιρίας -
και- χορηγεί άδεια εκποίησης του ένδικου, υπό στοιχείο ΣΤ΄ αναφεροµένου στο 
διατακτικό αυτής, µεταλλικού σκελετού του ένδικου ισογείου βιοµηχανικού κτιρίου, 
εµβαδού 1.223,60 τετραγωνικών µέτρων, το οποίο ανήγειρε µεθ΄ενός κτιρίου 
γραφείων εµβαδού 40 τετρ. µέτρων, περί το έτος 2000, η ως άνω τέως µισθώτρια και 
ήδη πτωχεύσασα ανώνυµη εταιρία επί του ένδικου τέως µισθίου ακινήτου ιδιοκτησίας 
του ∆ήµου ∆ράµας, εκτάσεως 6.500 τετραγωνικών µέτρων, κειµένου στην περιοχή 
ΑΙΜΟΣ ∆ράµας και επί της οδού 1ης Ιουλίου και συνορευοµένου ανατολικώς µε 
ακίνητο ιδιοκτησίας Πλουµή Καρακούση, δυτικώς µε ακίνητο κληρονόµων Ισαάκ 
Σιδηρόπουλου, βόρεια µε ξεροχείµαρρο Καλλιφύτου και νότια µε Ε.Ο. ∆ράµας-
Καβάλας, ήτοι της τοιχοποιίας περιµετρικά και της οροφής από λυόµενη 
σιδηροκατασκευή (σιδηροδοκούς και «πάνελς») του ένδικου ισογείου βιοµηχανικού 



κτιρίου, αξίας 73.418,02 ευρώ, δι΄ εκουσίου πλειστηριασµού, ορισθέντος ως τρόπου 
της εν λόγω εκποιήσεως και επισπευδοµένου-διενεργουµένου, κατά τόπο και χρόνο, 
στο γραφείο του Εισηγητή της πτώχευσης, την 14-11-2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
από 12.30 έως 14.30 µ.µ., µε τιµή εκκίνησης το 85% της ως άνω αξίας, ήτοι το ποσό 
των (73.418,02 Χ 85% =) 62.405,32 ευρώ,  
-ΚΑΙ-  
Να µαταιωθεί ο ένδικος, επισπευδόµενος στις 14-11-2012, εκούσιος πλειστηριασµός 
κατά το µέρος του που αυτός αφορά στην εκποίηση του ως άνω ένδικου, υπό στοιχείο 
ΣΤ΄ αναφεροµένου στο διατακτικό αυτής, µεταλλικού σκελετού του ένδικου 
βιοµηχανικού κτιρίου, εµβαδού 1.223,60 τετραγωνικών µέτρων, το οποίο ανήγειρε, 
µεθ΄ενός κτιρίου γραφείων εµβαδού 40 τετρ. µέτρων, περί το έτος 2000, η ως άνω 
τέως µισθώτρια και ήδη πτωχεύσασα ανώνυµη εταιρία επί του ένδικου τέως µισθίου 
ακινήτου δικής µου ιδιοκτησίας, εκτάσεως 6.500 τετραγωνικών µέτρων, κειµένου στην 
περιοχή ΑΙΜΟΣ ∆ράµας και επί της οδού 1ης Ιουλίου, ήτοι της τοιχοποιίας 
περιµετρικά και της οροφής από λυόµενη σιδηροκατασκευή (σιδηροδοκούς και 
«πάνελς») του ένδικου ισογείου βιοµηχανικού κτιρίου, αξίας 73.418,02 Ευρώ, άλλως 
και σε περίπτωση που ήθελε κριθεί µη εφικτή η εν µέρει µαταίωση αυτού, να 
µαταιωθεί εν όλω ο ένδικος, επισπευδόµενος στις 14-11-2012, εκούσιος 
πλειστηριασµός, 
για τους λόγους ότι, όπως εκτίθεται διεξοδικώς στο δικόγραφο της εν λόγω ανακοπής, 
στο υπ΄αριθ. 1551/1996 οικείο συµφωνητικό µισθώσεως ακινήτου ρητώς ορίζεται, 
µεταξύ άλλων, ότι : «γ. Ο µισθωτής οφείλει να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση 
µέχρι το τέλος του χρόνου µισθώσεως χωρίς να δικαιούται αποζηµίωση για 
οποιαδήποτε πραγµατοποιηθείσα εργασία επί του µισθίου, η οποία θα εκτελείται µε τη 
σύµφωνη γνώµη της κοινότητας κάθε φορά που θα απαιτείται.» και σύµφωνα µε τον 
προεκτεθέντα ρητό όρο του οικείου µισθωτηρίου συµφωνητικού, οποιαδήποτε, εν 
γένει, δαπάνη της τέως µισθώτριας και ήδη πτωχεύσασας ανώνυµης εταιρίας 
«ΑΝΕΣΤΗΣ ΖΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ», αναφορικά και υπέρ του ένδικου τέως µίσθιου ακινήτου 
ιδιοκτησίας του ∆ήµου ∆ράµας, εκτάσεως 6.500 τετραγωνικών µέτρων, κειµένου στην 
περιοχή ΑΙΜΟΣ ∆ράµας και επί της οδού 1ης Ιουλίου και συνορευοµένου ανατολικώς 
µε ακίνητο ιδιοκτησίας Πλουµή Καρακούση, δυτικώς µε ακίνητο κληρονόµων Ισαάκ 
Σιδηρόπουλου, βόρεια µε ξεροχείµαρρο Καλλιφύτου και νότια µε Ε.Ο. ∆ράµας-
Καβάλας, είτε αυτή ήταν αναγκαία είτε επωφελής, και, ειδικότερα, οποιασδήποτε 
εργασίας προσθήκης, τροποποίησης, µεταβολής ή µεταρρύθµισης στο ένδικο τέως 
µίσθιο ακίνητο  ιδιοκτησίας του ∆ήµου ∆ράµας, βάρυνε αποκλειστικά την ίδια την ως 
άνω τέως µισθώτρια και ήδη πτωχεύσασα ανώνυµη εταιρία, χωρίς αυτή να έχει 
δικαίωµα, εκ της αιτίας ταύτης, οιασδήποτε αποζηµιώσεως -και- παραµένει προς 
όφελος του ένδικου τέως µισθίου ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου ∆ράµας και, κατά 
συνέπεια, ο ένδικος, αναφερόµενος υπό στοιχείο ΣΤ΄ στο διατακτικό της 
προσβαλλόµενης µε την εν λόγω ανακοπή υπ΄αριθµόν 40/2012 πράξης του Εισηγητή 
∆ικαστή της πτώχευσης Πρωτοδίκη κ.Ευσταθίου Μερκούρη,   µεταλλικός σκελετός του 
επιδίκου ισογείου βιοµηχανικού κτιρίου, εµβαδού 1.233,60 τετραγωνικών µέτρων, το 
οποίο, όπως αναφέρεται σχετικώς και στην από 18-10-0212 αίτηση του καθ΄ου η 
παρούσα συνδίκου της πτώχευσης της ως άνω τέως µισθώτριας και ήδη 
πτωχεύσασας ανώνυµης εταιρίας επί της οποίας εκδόθηκε η ως άνω προσβαλλοµένη 
µε την εν λόγω ανακοπή υπ΄αριθ. 40/2012 πράξη, ανηγέρθη, µεθʼ ενός κτιρίου 
γραφείων εµβαδού 40 τετρ. µέτρων, περί το έτος 2000, από την ως άνω τέως 
µισθώτρια και ήδη πτωχεύσασα ανώνυµη εταιρία, µε δικές της δαπάνες, επί του 
ένδικου τέως µισθίου ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου ∆ράµας, ήτοι, συγκεκριµένα, η 



τοιχοποιία περιµετρικά και η οροφή από λυόµενη σιδηροκατασκευή (σιδηροδοκούς και 
«πάνελς») του επιδίκου βιοµηχανικού κτιρίου, όπως, εξάλλου, και, εν γένει, το σύνολο 
του επιδίκου βιοµηχανικού κτιρίου, παραµένουν προς όφελος του επίδικου τέως 
µισθίου ακινήτου  ιδιοκτησίας του ∆ήµου ∆ράµας, χωρίς οιαδήποτε αξίωση 
αποζηµιώσεως αυτής, και, ως εκ τούτου, ο ένδικος, αναφερόµενος υπό στοιχείο ΣΤ΄ 
στο διατακτικό της προσβαλλόµενης µε την παρούσα υπ΄αριθµόν 40/2012 πράξης του 
Εισηγητή ∆ικαστή της πτώχευσης Πρωτοδίκη κ.Ευσταθίου Μερκούρη, µεταλλικός 
σκελετός του επιδίκου ισογείου βιοµηχανικού κτιρίου, ήτοι η τοιχοποιία περιµετρικά και 
η οροφή από λυόµενη σιδηροκατασκευή (σιδηροδοκούς και «πάνελς») αυτού, δεν 
δύναται να συµπεριληφθεί και να αποτελέσει µέρος της κινητής περιουσίας της ως 
άνω τέως µισθώτριας και ήδη πτωχεύσασας ανώνυµης εταιρίας και, κατ΄ ακολουθίαν, 
δεν δύναται να εκποιηθεί, δια του ένδικου, επισπευδοµένου στις 14-11-2012, εκουσίου 
πλειστηριασµού, όπως, όλως εσφαλµένως, αβασίµως και µη συννόµως, ορίσθηκε µε 
την προσβαλλοµένη µε την εν λόγω ανακοπή υπ΄αριθµόν 40/2012 πράξη του 
Εισηγητή ∆ικαστή της πτώχευσης της ως άνω ανώνυµης εταιρίας, Πρωτοδίκη 
κ.Ευσταθίου Μερκούρη, η οποία, για το νόµιµο και βάσιµο αυτό λόγο, δέον να 
ακυρωθεί κατά το µέρος της αυτό, 
-ΚΑΙ-  
Ότι, σε κάθε περίπτωση, από το συνδυασµό των άρθρων 953 και 954 του Αστικού 
Κώδικα, προκύπτει ότι τα οικοδοµήµατα που έχουν ανεγερθεί επί ενός ακινήτου είναι 
συστατικά µέρη του εδάφους αυτού και δεν είναι δυνατή κατά νόµο η κτήση χωριστής 
κυριότητας ή άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος επ` αυτών, ενώ όλα τα κινητά που 
χρησιµοποιήθηκαν για την ανέγερσή των εν λόγω οικοδοµηµάτων ή συναρµόστηκαν 
σ΄αυτά, αποτελούν συστατικά µέρη των εν λόγω οικοδοµηµάτων και δεν είναι δυνατή 
κατά νόµο η κτήση χωριστής κυριότητας ή άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος επ` 
αυτών και, ως εκ τούτου, στην κρινοµένη περίπτωση, το ένδικο ισόγειο βιοµηχανικό 
κτίριο, εµβαδού 1.233,60 τετραγωνικών µέτρων, το οποίο ανηγέρθη, µεθʼ ενός 
κτιρίου γραφείων εµβαδού 40 τετρ. µέτρων, περί το έτος 2000, από την ως άνω τέως 
µισθώτρια και ήδη πτωχεύσασα ανώνυµη εταιρία επί του ως άνω ένδικου τέως 
µισθίου ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου ∆ράµας, εκτάσεως 6.500 τετραγωνικών 
µέτρων, κειµένου στην περιοχή ΑΙΜΟΣ ∆ράµας και επί της οδού 1ης Ιουλίου, όντας 
οικοδόµηµα κατά την έννοια του Νόµου, συνδεόµενο σταθερά µε το έδαφος αυτού, 
αποτελεί συστατικό µέρος του ένδικου τέως µισθίου ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου 
∆ράµας και δεν είναι δυνατή κατά Νόµο η κτήση χωριστής κυριότητας ή οιουδήποτε 
άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος επ΄αυτού, ενώ, εν προκειµένω, ο ένδικος µεταλλικός 
σκελετός του επιδίκου βιοµηχανικού κτιρίου, ήτοι η τοιχοποιία περιµετρικά και η οροφή 
από λυόµενη σιδηροκατασκευή (σιδηροδοκούς και «πάνελς») του επιδίκου 
βιοµηχανικού κτιρίου, όπως αυτός αναφέρεται και περιγράφεται υπό στοιχείο ΣΤ΄ στο 
διατακτικό της προσβαλλόµενης µε την εν λόγω ανακοπή υπ΄αριθµόν 40/2012 πράξης 
του Εισηγητή ∆ικαστή της πτώχευσης της ως άνω τέως µισθώτριας ανώνυµης 
εταιρίας, Πρωτοδίκη κ.Ευσταθίου Μερκούρη, ο οποίος χρησιµοποιήθηκε για την 
κατασκευή και ανέγερσή του επιδίκου βιοµηχανικού κτιρίου επί του ένδικου τέως 
µισθίου ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου ∆ράµας, αποτελεί συστατικό µέρος του 
επιδίκου βιοµηχανικού κτιρίου, το οποίο αποτελεί συστατικό µέρος του ένδικου τέως 
µισθίου ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου ∆ράµας, και δεν είναι δυνατή κατά νόµο η 
κτήση χωριστής κυριότητας ή άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος επ` αυτού. Τουτέστιν, 
το επίδικο ισόγειο βιοµηχανικό κτίριο, εµβαδού 1.233,60 τετραγωνικών µέτρων, ως 
συστατικό µέρος του ένδικου τέως µισθίου ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου ∆ράµας, 
ανήκει, όπως και το ίδιο το ένδικο τέως µίσθιο ακίνητο, στην πλήρη κι αποκλειστική 
κυριότητα, νοµή και κατοχή του ανακόπτοντος ∆ήµου ∆ράµας και δεν δύναται κατά το 



Νόµο να αποτελέσει αντικείµενο χωριστής κυριότητας ή άλλου, εν γένει, εµπράγµατου 
δικαιώµατος και, ειδικότερα, εν προκειµένω, ο ένδικος, αναφερόµενος υπό στοιχείο 
ΣΤ΄ στο διατακτικό της προσβαλλόµενης µε την εν λόγω ανακοπή υπ΄αριθµόν 
40/2012 πράξης του Εισηγητή ∆ικαστή της πτώχευσης Πρωτοδίκη κ.Ευσταθίου 
Μερκούρη, µεταλλικός σκελετός του επιδίκου ισογείου βιοµηχανικού κτιρίου, εµβαδού 
1.233,60 τετραγωνικών µέτρων, ήτοι η τοιχοποιία περιµετρικά και η οροφή από 
λυόµενη σιδηροκατασκευή (σιδηροδοκούς και «πάνελς») αυτού, ως συστατικό µέρος 
του ιδίου του επιδίκου ισογείου βιοµηχανικού κτιρίου, ανήκει, όπως και το ίδιο το 
επίδικο ισόγειο βιοµηχανικό κτίριο, στην πλήρη κι αποκλειστική κυριότητα, νοµή και 
κατοχή του ανακόπτοντος ∆ήµου ∆ράµας και, ως εκ τούτου, ο ένδικος, αναφερόµενος 
υπό στοιχείο ΣΤ΄ στο διατακτικό της προσβαλλόµενης µε την εν λόγω ανακοπή 
υπ΄αριθµόν 40/2012 πράξης του Εισηγητή ∆ικαστή της πτώχευσης Πρωτοδίκη 
κ.Ευσταθίου Μερκούρη, µεταλλικός σκελετός του επιδίκου βιοµηχανικού κτιρίου, ήτοι η 
τοιχοποιία περιµετρικά και η οροφή από λυόµενη σιδηροκατασκευή (σιδηροδοκούς και 
«πάνελς») αυτού, δεν δύναται κατά το Νόµο να συµπεριληφθεί και να αποτελέσει 
µέρος της κινητής περιουσίας της ως άνω τέως µισθώτριας και ήδη πτωχεύσασας 
ανώνυµης εταιρίας και, κατ΄ακολουθίαν, δεν δύναται να εκποιηθεί, µαζί µε τα κινητά 
πτωχευτικά πράγµατα αυτής, δια του ένδικου, επισπευδοµένου στις 14-11-2012, 
εκουσίου πλειστηριασµού, όπως, όλως εσφαλµένως, αβασίµως και µη συννόµως, 
ορίσθηκε µε την προσβαλλοµένη µε την εν λόγω ανακοπή υπ΄αριθµόν 40/2012 πράξη 
του Εισηγητή ∆ικαστή της πτώχευσης της ως άνω ανώνυµης εταιρίας, Πρωτοδίκη 
κ.Ευσταθίου Μερκούρη, η οποία, για το λόγο αυτό, δέον να ακυρωθεί κατά το µέρος 
της αυτό.   
.              Σηµειωτέον ότι η εν λόγω ανακοπή, η οποία ασκήθηκε εκ µέρους του ∆ήµου 
∆ράµας λόγω κατεπείγοντος προκειµένου να µην παρέλθει άπρακτη η προς τούτο 
νόµιµη προθεσµία, συζητείται, ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας και 
κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, κατά τη µετ΄αναβολή δικάσιµο της 7-3-
2013.  

Σχετικώς επισυνάπτω στην παρούσα αντίγραφο της εν λόγω υπ΄ αριθ.καταθ. 
1938Επ41/2012 ανακοπής του άρθρου 152 του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός 
Κώδικας» .- 

                                    Η Νοµική Σύµβουλος 

                                          ∆ήµου ∆ράµας 

              Παρακαλώ  να αποφασίσετε σχετικά. 

      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων και λαµβάνοντας υπόψη την γνωµοδότηση της Νοµικής 
Συµβούλου 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο µ ό φ ω ν α 
 

1. Εγκρίνει την εκ µέρους του ∆ήµου ∆ράµας άσκηση, ενώπιον του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου ∆ράµας και κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, της υπ΄ 
αριθ.καταθ. 1938Επ41/2012 ανακοπής του άρθρου 152 του Ν. 3588/2007 
«Πτωχευτικός Κώδικας», στρεφοµένης κατά : ( α ) του Ιωάννη Παπαδόπουλου του 
Σταύρου, δικηγόρου διορισµένου στο Πρωτοδικείο ∆ράµας, κατοίκου ∆ράµας 
(Βαρδουσίων 18), συνδίκου της πτωχεύσεως της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία 
«ΑΝΕΣΤΗΣ ΖΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ», διακριτικό τίτλο «Α.ΖΕΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» και αριθµό 



καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. 6636/51/Β/08/07, εδρεύουσας στη ∆ράµα (οδός 1ης 
Ιουλίου αριθ. 17) και νοµίµως εκπροσωπουµένης, ο οποίος διορίσθηκε δυνάµει της 
υπ΄αριθ. 3/19-3-2009 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας (διαδικασία 
εκουσίας δικαιοδοσίας) µε την οποία η ανωτέρω ανώνυµη εταιρία κηρύχθηκε σε 
κατάσταση πτωχεύσεως,   και  ( β ) της υπ΄αριθµόν 40/2012 πράξης του Εισηγητή 
∆ικαστή της πτώχευσης της ανωτέρω ανώνυµης εταιρίας που κηρύχθηκε µε την 
υπ΄αριθµόν 3/2009 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας (διαδικασία 
εκούσιας δικαιοδοσίας), Πρωτοδίκη κ.Ευσταθίου Μερκούρη,  η οποία δηµοσιεύθηκε 
στο δελτίο ∆ικαστικών ∆ηµοσιεύσεων στις 2-11-2012 και τοιχοκολλήθηκε στο γραφείο 
του Εισηγητή στο Πρωτοδικείο ∆ράµας στις 30-10-2012, ως εναρκτήριας πράξης της 
εκτελεστικής διαδικασίας δηµοσίου πλειστηριασµού για την εκποίηση της κινητής 
πτωχευτικής περιουσίας της ως άνω ανώνυµης εταιρίας.  

 2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο        
∆ράµας. 

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 63/2013. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

          ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


