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Αριθμός Απόφασης: 

 
 

118/2016 
 
  

ΘΕΜΑ: 
: 

 

Κατάπτωση  εγγυητικής  επιστο-
λής του πρώην μισθωτή του ανα-
ψυκτηρίου στην τοπική κοινότη- 
τα Καλού Αγρού, κ. Νικολαΐδη 
Παύλου του Παναγιώτη, λόγω α-
νεξόφλητων οφειλών. 

 

     
        Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 14ης Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00 π.μ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό την Προε-
δρία του προέδρου της , κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας, μετά από την 
22266/10-06-2016 γραπτή πρόσκληση του, 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 πα-
ρόντα 7 μέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2. Καραμπατζάκης Δημήτριος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
6. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
7. Καλφόπουλος Ευάγγελος  

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.        Ζαχαριάδης Παύλος 
2. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 
 
 
 
       Το τακτικό μέλος κ. Ηλιάδης Νικόλαος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθει το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Βασιλειάδης Αναστά-
σιος. 
       Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθει το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης 
Μιχαήλ. 
       Το τακτικό μέλος κ. Χαραλαμπίδης Ανδρέας ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την α-
πουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθει το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Καλφόπουλος 
Ευάγγελος. 
       Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, 
γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, ο  κ. πρόεδρος κήρυξε  την 
έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διά-
ταξης, καθώς και στα έκτακτα.           
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         Ο κ. πρόεδρος, εισάγοντας  το 3o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης παρουσιάζει στα μέ-
λη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 20261/27-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, σχετικά με τις «Κατάπτωση εγγυητικής  επι-
στολής του πρώην μισθωτή του αναψυκτηρίου στην τοπική κοινότητα Καλού Αγρού, κ. Νι-
κολαΐδη Παύλου του Παναγιώτη, λόγω ανεξόφλητων οφειλών., και καλεί τα μέλη να αποφα-
σίσουν σχετικά. 

  Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο έχει όπως 
παρακάτω: 

 

ΣΧΕΤ.: “Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής του πρώην μισθωτή του αναψυκτηρίου στην τοπι-
κή κοινότητα Καλού Αγρού, κ. Νικολαϊδη Παύλου του Παναγιώτη, λόγω ανεξόφλητων οφει-
λών ”  
 

          Σας υποβάλλουμε την εισήγηση της υπηρεσίας μας σχετικά με την κατάπτωση της εγ-
γυητικής επιστολής του πρώην μισθωτή του αναψυκτηρίου στην τοπική κοινότητα Καλού 
Αγρού, κ. Νικολαϊδη Παύλου του Παναγιώτη, λόγω ανεξόφλητων οφειλών και  παρακαλούμε  
να αποφασίσετε  σχετικά. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
             

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην λήψη απόφασης για την κατάπτωση της εγγυητι-
κής επιστολής της τράπεζας Πειραιώς με αριθμό 5241001726/03-10-2006, ποσού 943,00€, 
που είχε καταθέσει  ο κ. Νικολαϊδης Παύλος του Παναγιώτη, πρώην μισθωτής του αναψυ-
κτηρίου Τ.Κ. Καλού Αγρού, λόγω ανεξόφλητων οφειλών από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύ-
ματος του αναψυκτηρίου για το διάστημα από  2007 έως 17-02-2012, σε εφαρμογή του άρ-
θρου 14 των όρων της μίσθωσης και του αριθμ. 54427/2006 συμφωνητικού μίσθωσης  του  
δημοτικού ακινήτου.  

 

 Η  παράδοση του ως δημοτικού ακινήτου έγινε  στις 24-05-2016 σε εφαρμογή των αριθμ. 
227/2013, 349/2015 και 635/2015 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας  παραπέρα ενέργειες. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας 
υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και το έγγραφο της υπηρεσίας 
 

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

 Την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής , ποσού 943,00 €, του κ. Νικολαϊδη 
           Παύλου του Παναγιώτη, μισθωτή του αναψυκτηρίου Τ.Κ. Καλού Αγρού 
 Την κήρυξη του μισθωτή ως έκπτωτου 
 Την κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και 
 καταβολής των οφειλομένων, λόγω καθυστέρησης των μισθωμάτων.        
   

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 
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