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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 21
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 24-07-2014 

 

ΘΕΜΑ 52
ο
: Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής , κήρυξη µισθώτριας ως 

έκπτωτη , κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης 

µισθίου και των οφειλοµένων της Ζήλελη ∆έσποινας του Εµµανουήλ .  
  
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24η του µηνός  και ώρα 11.00 π.µ.  στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 38859/18-7-2014 πρόσκληση του 
Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ.Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε το σώµα για την απουσία του. Έτσι κλήθηκε 
και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ. 
Ο κ. Ζαχαριάδης Παύλος ενηµέρωσε το σώµα για την απουσία του. Έτσι κλήθηκε 
και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Γρηγορίου Κυριάκος. 
Απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο 
πλειοψηφών σύµβουλος κ. Χρυσοχοίδης Ελευθέριος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Γρηγορίου Κυριάκος  Χαρακίδης Κυριάκος  
Μλεκάνης Μιχαήλ 
Παπαδόπουλος  Γεώργιος  Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης   Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος  Χλιάρα Παναγιώτα 

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 

∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο προεδρεύων εισηγούµενος το 52ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 37883/15-07-2014 έγγραφο της  
∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ∆ήµου ∆ράµας το οποίο λέει τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ : «Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κήρυξη µισθώτριας ως έκπτωτη, κίνηση  διαδικασίας 
έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης µισθίου και των οφειλοµένων » 
ΣΧΕΤ.:   τα από 16-02-2010  & 01-11-2011 συµφωνητικά 
 

Σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις ανωτέρω 
συµφωνηθείσες συµβάσεις, οι οποίες  υπεγράφησαν  µεταξύ του ∆ήµου ∆ράµας  και της :  

 



α) Ζηλέλη ∆έσποινας του Εµµανουήλ, µισθώτρια των αριθµ. 226 &  447/05 
αγροτεµαχίων, της Τοπική Κοινότητας Καλού Αγρού, συνολικής έκτασης  13,087 &  9,990 
στρεµµάτων αντίστοιχα, µε διάρκεια µίσθωσης (5) έτη, από 01-11-2011 ως 31-10-2016 & από 01-
03-2010 ως 28-02-2015, µε συνολικό οφειλόµενο ποσό ως τις 14-07-2014, 1.430,94€ ( οφειλές 
για τα έτη 2011, 2012 & 2013 & 2014(για το αργ/χιο 266) µε τις προσαυξήσεις συν χαρτόσηµο & 
ΟΓΑ Χαρτοσήµου ).Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης  έχει καταθέσει τις 
αριθµ.48559/29-09-2011 εγγυητική επιστολή του Τ.Π.& ∆., ποσού 26,17€ και αριθµ.47137/01-
02-2010 εγγυητική επιστολή του Τ.Π.& ∆., ποσού 30,97€.   

  
που απαιτούν  από τον µισθωτή  την καταβολή των οφειλοµένων µισθωµάτων  µε τις  

προσαυξήσεις τους  ως σήµερα. 
 
Την εφαρµογή των όρων δηµοπράτησης των ανωτέρω ακινήτων, τους οποίους 

αποδέχθηκε πλήρως µε την συµµετοχή της στις  δηµοπρασίες  η αναδειχθείσα  µισθώτρια,  όπου 
αναφέρεται ότι σε περίπτωση µη καταβολής των µισθωµάτων, καταπίπτουν οι εγγυητικές  
επιστολές, υπέρ του ∆ήµου ∆ράµας και κηρύσσονται  έκπτωτοι οι µισθωτές.   

 
Επίσης σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 597 του Α.Κ. σε συνδυασµό και µε τις 

διατάξεις των άρθρων 662Α έως και 662∆, του ΚΠολ∆, προτείνεται η λήψη απόφασης για την  
κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης µισθίου και καταβολής των 
οφειλοµένων λόγω καθυστέρησης των µισθωµάτων. 
 
Παρακαλούµε για την λήψη σχετικής απόφασης α) για την κατάπτωση της  εγγυητικής  επιστολής  
β) κήρυξη της  µισθώτριας ως έκπτωτη και γ)την  κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης  
της χρήσης του µισθίου  και καταβολής  των οφειλοµένων. 
 

Στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε δεν παρευρέθη η ενδιαφερόµενη για σοβαρούς 
λόγους η οποία µε τηλεφωνική της αίτηση ζήτησε αναβολή του θέµατος έως τις 
12/8/2014 ώστε να υπαχθεί στη Ρύθµιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 
4257/14-4-2014  . 

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά . 

      Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον προεδρεύοντα ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ,αφού είδε τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 51 του ν.4257/2014,και έλαβε υπόψη της την τηλεφωνική  αίτηση της 
ενδιαφερόµενης 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 
 

1.Την αναβολή του θέµατος έως τις 12/8/2014 ώστε η ενδιαφερόµενη µε αίτησή 
της να υπαχθεί στη Ρύθµιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014  . 

 

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

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ  369/2014. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

     ∆έσποινα Σιδηροπούλου 

 


