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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

786/2014 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Κατάπτωση εγγυητικής επιστο- 

λής της πρώην µισθώτριας του 

αναψυκτηρίου στην τοπική κοι- 
νότητα  Κουδουνίων κ.  Ρεβολί- 
δου  Παναγιώτας, λόγω  ανεξό- 

φλητων µισθωµάτων. 

 

 

 

 

     
 Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 1ης ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό την Προεδρία του αντιπροέδρου της , κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά 
από την 63455/27-11-2014 γραπτή πρόσκληση του προέδρου κ. Μαµσάκου 
Χριστόδουλου , που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και 
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ( 
ΦΕΚ 87 Α/7-6/2010 ) . 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν 
παρόντα 7 µέλη : 
 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος  
2. Ηλιάδης Νικόλαος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
7. Ζαχαριάδης Παύλος    
      
 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2.        Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
 
 
 
Με την παρουσία και  του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου  του  ∆ήµου  ∆ράµας,  
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. αντιπρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της  Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης.   
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            Ο κ. αντιπρόεδρος, εισάγοντας  το 20o θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 63141/26-11-2014 έγγραφο της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Εσόδων & Περιουσίας του ∆ήµου ∆ράµας, 
σχετικά µε την «Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής της πρώην  µισθώτριας του αναψυκτη- 
ρίου στην τοπική κοινότητα  Κουδουνίων κ. Ρεβολίδου  Παναγιώτας, λόγω  ανεξόφλητων 
µισθωµάτων», και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 

            Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο της ∆Κ, έχει 
όπως παρακάτω : 
 

    «Παρακαλούµε όπως προβείτε στην κατάπτωση της εγγυητικής της κ. Ρεβολίδου 
Παναγιώτας του Πασχάλη, του Τ.Π.& ∆  µε αριθµ. 48440/05-07-2011, ποσού 200,00€, 
λόγω ανεξόφλητων µισθωµάτων από την µίσθωση του αναψυκτηρίου στην τοπική 
Κοινότητα Κουδούνιων σύµφωνα µε το αριθµ. 37562/11-07-2011 συµφωνητικό µίσθωσης.  

Η µίσθωση του ανωτέρω δηµοτικού ακινήτου έχει λυθεί σύµφωνα µε την αριθµ. 
500/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

 
Παρακαλούµε για τις δικές σας  παραπέρα ενέργειες. 
 

  Συνηµµένα : η αριθµ. 48440/05-07-2011 εγγυητική επιστολή του Τ.Π.& ∆» 
  

       Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
      Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 
 
            
 

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

• Εγκρίνει την  κατάπτωση  της  εγγυητικής  της  κ.  Ρεβολίδου Παναγιώτας του  
Πασχάλη, του Τ.Π.& ∆  µε αριθµ. 48440/05-07-2011, ποσού 200,00€, λόγω ανεξόφλητων 
µισθωµάτων από την µίσθωση του αναψυκτηρίου στην τοπική Κοινότητα Κουδούνιων 
σύµφωνα µε το αριθµ. 37562/11-07-2011 συµφωνητικό µίσθωσης. Το ως άνω µισθωτήριο 
έχει λυθεί σύµφωνα και µε την αριθµ. 500/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

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