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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

704/2014 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

∆ιαταγή απόδοσης της 
χρήσης µισθίου και διαταγή 
πληρωµής, του δηµοτικού 
καταστήµατος µε αριθµ. 4 
(νέα αριθµ.3) το οποίο 
βρίσκεται στο ισόγειο του 
παλαιού ∆ηµαρχείου, στη 
∆ράµα (Πλ. Ελευθερίας 1).  
 

 

     
 Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 21η  Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη  και 

ώρα 13.00 µ.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας,  υπό  την 
Προεδρία του προέδρου της , Μαµσάκου Χριστόδουλου, µετά από την 55616 /17-10-
2014 γραπτή πρόσκλησή του, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε 
αποδεικτι-κό και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87  Α/7-6-2010). 

   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν         
παρόντα 9 µέλη: 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Ηλιάδης Νικόλαος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Σολάκης Άγγελος 
6. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
8. Ηλιόπουλος Στέργιος 
9. Ζαχαριάδης Παύλος    
      
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
 
 
    Το τακτικό µέλος κ. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την  
   Απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Ηλιό- 
   πουλος Στέργιος 
 
    Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας,  
 γραµµατέως  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. πρόεδρος κήρυξε  
 την έναρξη της Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέµατα της  
 ηµερήσιας διάταξης.   

ΑΔΑ: 7604Ω9Μ-ΞΦΒ



Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη το υπ’ αριθµ. 54454/10-10-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπ. - 
Τµήµατος Προµηθειών  του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε το θέµα περί διαταγής 
απόδοσης της χρήσης µισθίου και διαταγή πληρωµής, του δηµοτικού καταστήµατος 
µε αριθµ. 4 (νέα αριθµ.3) το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του παλαιού ∆ηµαρχείου, 
στη ∆ράµα (Πλ. Ελευθερίας 1), το οποίο έχει όπως παρακάτω: 

 

“ ΣΧΕΤ.:  η αριθµ. 163/2012 απόφαση της Ο.Ε. 
 

 Σας διαβιβάζουµε τον φάκελο εκµίσθωσης του δηµοτικό καταστήµατος µε 
αριθµό  4 (νέα αριθµ. 3) στο ισόγειο του παλαιού ∆ηµαρχείου, στην ∆ράµα καθώς και 
την µε αριθµό 206∆Π51/11-02-2014 (αριθµ. απογρ. 56/2014) απόφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας περί διαταγής απόδοσης της χρήσης µισθίου και 
διαταγής πληρωµής, κατά της Ελένης Παπαδάκη του Φωτίου, µισθώτριας του ως άνω 
δηµοτικού ακινήτου, η οποία της επιδόθηκε µε την αριθµ. 3961β/13-03-2014 έκθεση 
επίδοσης από την δικαστική επιµελήτρια του Πρωτοδικείου ∆ράµας, και παρακαλούµε 
για την λήψη απόφασης  για την  εκτέλεση της. 
 Επίσης, παρακαλούµε όπως κοινοποιηθεί στην πληρεξούσια  δικηγόρο κ. 
Σουλτάνα Ναλµπάντη, σύµφωνα µε την 242/2012 απόφαση της Ο.Ε. για την 
υλοποίησή της. 
 

Συνηµµένα  : 
 

α) η αριθµ. 206∆Π51/11-02-2014 (αριθµ. απογρ. 56/2014) απόφαση του 
Μονοµελούς  Πρωτοδικείου ∆ράµας 

β) η αριθµ. 3961β /13-03-2014 έκθεση επίδοσης  
γ) η αριθµ. 163/2012 απόφαση της  Ο.Ε. 
δ) το αριθµ. Πρωτ. 9/11-01-2010 έγγραφο της ∆ΕΚ ΠΟΤΑ 
ε) τα αριθµ. πρωτ. 1819/29-12-2008, 1083/30-12-2005, 616/29-09-2005 & 

261/ 
    23-12-1996 συµφωνητικά µίσθωσης 
στ ) η αριθµ. 242/2012 απόφαση της Ο.Ε.»   

 

           Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010, την µε αριθµό 206∆Π51/11-02-2014 (αριθµ. απογρ. 56/2014) απόφαση 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, την εισήγηση της υπηρεσίας και τις 
163/2012 και 242/2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. 

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

•   Εγκρίνει βάσει της µε αριθµ. 206∆Π51/11-02-2014 ( αριθµ. απογρ.56/2014)  
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, την έκδοση διαταγής απόδοσης 
της χρήσης µισθίου και διαταγής πληρωµής, κατά της Ελένης Παπαδάκη του 
Φωτίου, µισθώτριας του δηµοτικού ακινήτου µε αριθµό  4 (νέα αριθµ. 3) στο ισόγειο 
του παλαιού ∆ηµαρχείου, στην ∆ράµα. 

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