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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ης/14-06-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ TΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός Απόφασης:

119/2016
:

ΘΕΜΑ:

«Άσκηση ενδίκου μέσου (αγωγής)
για την απόδοση της χρήσης του
Δημοτικού αναψυκτήριου «ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ» στην περιοχή της Αγίας
Βαρβάρας και καταβολής των οφειλομένων»

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 14 ης Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και
ώρα 11.00 π.μ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό την Προεδρία 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 παρόντα 7 μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος)
Καραμπατζάκης Δημήτριος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Σολάκης Άγγελος
Μουρβετίδης Μιχαήλ
Βασιλειάδης Αναστάσιος
Καλφόπουλος Ευάγγελος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:
1.
2.

Ζαχαριάδης Παύλος
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 Αναστάσιος.
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 απουσία 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 διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.
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Ο κ. πρόεδρος, εισάγοντας το 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη
της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 20537/30-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, σχετικά με την «Άσκηση ενδίκου μέσου (αγωγής) για την απόδοση της χρήσης του Δημοτικού αναψυκτήριου «ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ» στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και καταβολής των οφειλόμενων», και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο έχει όπως παρακάτω:
ΣΧΕΤ.: « Άσκηση ενδίκου μέσου (αγωγής ) για την απόδοση της χρήσης του Δημοτικού αναψυκτηρίου « ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ » στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και καταβολής των οφειλόμενων.»
ΣΧΕΤ: α) το αριθμ. πρωτ. 21815/26-05-2015 έγγραφό μας
β) η αριθμ. 192/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
γ) η αριθμ. 371/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
δ) το αριθμ. πρωτ. 47088/26-10-2015 έγγραφο της νομικής υπηρεσίας του Δήμου μας
ε) το αριθμ. πρωτ. 47762/29-10-2015 έγγραφό μας
στ) η αριθμ. πρωτ. 49190/05-11-2015 αίτηση (δήλωση βουλήσεως ) παράτασης μίσθωσης
ζ) το αριθμ. πρωτ. 56321/07-12-2015 έγγραφο της νομικής υπηρεσίας του Δήμου μας
η) το αριθμ. 1667/14-01-2016 έγγραφό μας
θ) το αριθμ. Πρωτ. 13435/06-04-2016 έγγραφό μας

Σας υποβάλλουμε την εισήγηση της υπηρεσίας μας σχετικά με την διαβίβαση αντιγράφου της αριθμ. 4/14/19-05-2016 απόφασης της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του
Ν. 3463/2006 σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Ο.Ε.” κατά της υπ΄αριθμ. 2944/10-03-2016 απόφασης του Γ.Γ. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Μακεδονίας Θράκης που αφορούσε την αριθμ. 701/2015 απόφαση
του Δ.Σ. με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση παράταση μίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου “ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ” στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και παρακαλούμε να αποφασίσετε
σχετικά.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΣΧΕΤ: α) το αριθμ. πρωτ. 21815/26-05-2015 έγγραφό μας
β) η αριθμ. 192/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
γ) η αριθμ. 371/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
δ) το αριθμ. πρωτ. 47088/26-10-2015 έγγραφο της νομικής υπηρεσίας του Δήμου μας
ε) το αριθμ. πρωτ. 47762/29-10-2015 έγγραφό μας
στ) η αριθμ. πρωτ. 49190/05-11-2015 αίτηση (δήλωση βουλήσεως ) παράτασης μίσθωσης
ζ) το αριθμ. πρωτ. 56321/07-12-2015 έγγραφο της νομικής υπηρεσίας του Δήμου μας
η) το αριθμ. 1667/14-01-2016 έγγραφό μας
θ) το αριθμ. Πρωτ. 13435/06-04-2016 έγγραφό μας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, περί άσκησης ένδικου μέσου (αγωγής) για την απόδοση της χρήσης του δημοτικού αναψυκτηρίου « ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ » στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και καταβολής των οφειλομένων, του οποίου η μίσθωση έχει λήξει στις 31-01-2012, σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της αριθμ. 4/14/19-05-2016 απόφασης
της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ -ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Ο.Ε.” κατά της υπ΄αριθμ.
2944/10-03-2016 απόφασης του Γ.Γ. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Μακεδονίας Θράκης που αφορούσε την αριθμ. 701/2015 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με την οποία
απορρίφθηκε η αίτηση παράταση μίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου “ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ”
στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.
Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση για την κίνηση διαδικασίας απόδοσης της χρήσης του μισθίου, την καταβολή οφειλομένων μισθωμά-
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των και την άσκηση όλων των ένδικών μέσων , σε εφαρμογή του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιγ
του Ν. 3852/2010.
Συνημμένα : το αριθμ. πρωτ. 20265/27-05-2016 υπηρεσιακό σημείωμα σχετικά με την αριθμ. 4/14/19-05-2016 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.
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
Αποφασίζει


ομόφωνα

Την κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και
καταβολής των οφειλομένων, λόγω καθυστέρησης των μισθωμάτων και την
άσκηση όλων των ένδικών μέσων , σε εφαρμογή του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιγ
του Ν. 3852/2010.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

