
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 64/2013 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 5ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την  5-3-2013 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ασκήσεως αιτήσεως αναστολής  του άρθρου 152 του 
Ν.3588/2007 «ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ», ενώπιον του Εισηγητή ∆ικαστή   
Πρωτοδίκη κ. Ε. Μερκούρη. 
 
 
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 12ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 14384/1-3-2013 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 αίτησης αναστολής του άρθρου 152 του Ν. 3588/2007 
«Πτωχευτικός Κώδικας», ενώπιον 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.  
                                                -------------------------- 
            Γνωµοδοτώ υπέρ της εγκρίσεως της εκ µέρους του ∆ήµου ∆ράµας άσκησης, 
ενώπιον 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, της από 7-11-2012 αιτήσεως αναστολής 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 ζητούσε :     
να ανασταλεί κάθε πράξη εκτέλεσης της ένδικης υπ΄αριθµόν 40/2012 πράξης 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 επίδικου βιοµηχανικού κτιρίου, εµβαδού 1.223,60 
τετραγωνικών µέτρων, το οποίο ανήγειρε η ως άνω τέως µισθώτρια και ήδη 
πτωχεύσασα ανώνυµη εταιρία επί του ένδικου τέως µισθίου ακινήτου ιδιοκτησίας του 



∆ήµου ∆ράµας, ήτοι της τοιχοποιίας περιµετρικά και της οροφής από λυόµενη 
σιδηροκατασκευή (σιδηροδοκούς και «πάνελς») του επίδικου 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 ανασταλεί ο ένδικος, επισπευδόµενος στις 14-11-2012, εκούσιος πλειστηριασµός 
κατά το µέρος του που αυτός αφορά στην εκποίηση του ένδικου, υπό στοιχείο ΣΤ΄ 
αναφεροµένου στο διατακτικό αυτής, µεταλλικού σκελετού του επίδικου βιοµηχανικού 
κτιρίου, εµβαδού 1.223,60 τετραγωνικών µέτρων, το οποίο ανήγειρε η ως άνω τέως 
µισθώτρια και ήδη πτωχεύσασα ανώνυµη εταιρία επί του ένδικου τέως µισθίου 
ακινήτου δικής µου ιδιοκτησίας, ήτοι της τοιχοποιίας περιµετρικά και της οροφής από 
λυόµενη σιδηροκατασκευή (σιδηροδοκούς και «πάνελς») του επίδικου βιοµηχανικού 
κτιρίου, αξίας 73.418,02 Ευρώ, άλλως και σε περίπτωση που ήθελε κριθεί µη εφικτή η 
εν µέρει αναστολή αυτού, να ανασταλεί εν όλω ο ένδικος, επισπευδόµενος στις 14-11-
2012, εκούσιος πλειστηριασµός,  
για τους λεπτοµερώς αναφερόµενους στο ιστορικό της εν λόγω αιτήσεως αναστολής 
νόµιµους, βάσιµους και αληθείς λόγους. 
            Σηµειωτέον ότι η εν λόγω αίτηση αναστολής, η οποία ασκήθηκε εκ µέρους του 
∆ήµου ∆ράµας λόγω κατεπείγοντος προκειµένου να µην παρέλθει άπρακτη η προς 
τούτο νόµιµη προθεσµία, συζητήθηκε, ενώπιον του Εισηγητή ∆ικαστή της πτώχευσης 
της ως άνω ανώνυµης εταιρίας, Πρωτοδίκη κ. Ευσταθίου Μερκούρη, κατά τη δικάσιµο 
της 13-11-2012 και επ΄αυτής εκδόθηκε η υπ΄αριθ. 44/2012 πράξη του ως άνω 
Εισηγητή ∆ικαστή µε την οποία η εν λόγω αίτηση αναστολής έγινε δεκτή και ανεστάλη, 
µέχρι την εκδίκαση της από 7-11-2012 και µε αριθ.καταθ. 1938ΕΠ41/8-11-2012 
ανακοπής του ∆ήµου ∆ράµας, κάθε πράξη εκτέλεσης σε βάρος των περιουσιακών 
στοιχείων της ως άνω πτωχεύσασας ανώνυµης εταιρίας, κατά το µέρος που αφορά τα 
αντικείµενα που αναφέρονται στην εν λόγω από 7-11-2012 αίτηση αναστολής.   

 Σχετικώς επισυνάπτω στην παρούσα αντίγραφο της εν λόγω από 7-11-2012 
αιτήσεως αναστολής του άρθρου 152 του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας»  -και- 
της εν λόγω υπ΄αριθ. 44/2012 πράξης του ως άνω Εισηγητή ∆ικαστή της πτώχευσης 
της ως άνω ανώνυµης εταιρίας, Πρωτοδίκη κ. Ευσταθίου Μερκούρη .- 

                                    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 της από 7-11-2012 άσκηση αίτησης 
αναστολής του άρθρου 152 του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας», ενώπιον 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, 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. 
 
 2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο        
∆ράµας. 
                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 64/2013. 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

          ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


