
 

 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 3/2013 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 1
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 18-1-2013 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Κατάπτωση   εγγυητικής επιστολής  συγκεκριµένου ακινήτου 

αναψυκτηρίου επί της οδού 1
ης

 Ιουλίου «ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ - ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ». 

 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Παρασκευή 18 του µηνός Ιανουαρίου 2013 και 
ώρα 10.00 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 
αριθµ. 2089/14-1-2013 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 3ο (αναβληθέν) θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το αριθµ. πρωτ. 67115/15-11-2012  
έγγραφο της  Οικονοµικής Υπηρεσίας ∆. ∆ράµας το οποίο λέει τα εξής: 
 

       Με την αριθµ. 170/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ράµας που 

δηµοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ 591/Β/14-04-2011 και   280/2011 σχετικά µε την «Συγχώνευση 

Κοινωφελών Επιχειρήσεων»     η χρήση του συγκεκριµένου ακινήτου αναψυκτηρίου 

επί της οδού 1
ης

 Ιουλίου «ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - 

ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ» περιήλθε στο ∆ήµο ∆ράµας και το µίσθωµα από 01/09/2011 

καταβάλλεται  στο ταµείο του  ∆ήµου ∆ράµας . Εποµένως ο ∆ήµος ως καθολικός 
διάδοχος    στις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη 

συµφωνηθείσα σύµβαση απαιτεί από το µισθωτή την καταβολή του ποσού των 



 

 
 

   
  

 

12.678,52 €  που   αφορά τα µισθώµατα από 01/02/2012 µέχρι και τις 30/11/2012.  Σε 
περίπτωση µη καταβολής των µισθωµάτων και σε εφαρµογή του άρθρου 4 των όρων 
δηµοπράτησης  της εκµίσθωσης του ακινήτου τους οποίους αποδέχθηκε πλήρως µε τη 

συµµετοχή της, η µισθώτρια  Παπαδοπούλου Μαρία του Γρηγορίου, καταπίπτει  η 

εγγυητική επιστολή µε  αριθµ. GRHO52438/6-10-2008 της ALFA BANK ποσού 

18.792,00 € υπέρ του ∆ήµου ∆ράµας και κηρύσσεται έκπτωτη.                   

       Παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης τόσο  για την κατάπτωση 

της εγγυητικής επιστολής όσο και για την κήρυξη της ως εκπτώτου. 

       Επισυνάπτονται σχετικά δικαιολογητικά. 
 

Επίσης η Οικονοµική Υπηρεσία µε το αριθµ. πρωτ. 2314/15-1-2013 έγγραφό 
της µας ενηµέρωσε ότι η ενοικιάστρια του αναψυκτηρίου ¨πάρκο 
κυκλοφοριακής αγωγής» µέχρι σήµερα δεν έχει τακτοποιήσει τις οφειλές της. 

 Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. 
            Η  Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Οικονοµικής  Υπηρεσίας 
Μειοψηφούντων των κ. Γεώργιου Παπαδόπουλου ,Α. Χαραλαµπίδη και 
Α.Τερζή 
 

Α π  ο φ  α σ ί ζ ε ι     Κατά πλειοψηφία  

 
1. την   Κατάπτωση   εγγυητικής επιστολής µε  αριθµ. GRHO52438/6-10- 
2008   της   ALFA  BANK  ποσού  18.792,00   €  συγκεκριµένου   ακινήτου  

αναψυκτηρίου  επί   της   οδού 1
ης

 Ιουλίου «ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  

ΑΓΩΓΗΣ -  ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ »  λόγω   µη   καταβολής των µισθωµάτων,   
σύµφωνα  µε  τους  όρους  της    δηµοπράτησης  τους  οποίους αποδέχθηκε  
πλήρως  µε  τη  συµµετοχή της, η   µισθώτρια  Παπαδοπούλου  Μαρία  του  
Γρηγορίου. 
 2.Την  ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια την αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας  . 

 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 3/2013 

   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


