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ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   4 /15-01-2015  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ-
ΣΗΣ  TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 
Αριθµός Απόφασης: 
 

 

22/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Κατάπτωση   εγγυητικής  επιστο-
λής, κήρυξη µισθωτή ως έκπτωτο, 
κίνηση διαδικασίας έκδοσης δια-
ταγής απόδοσης της χρήσης  µισ-
θίου  και  των  οφειλοµένων ( Πα-
παδοπούλου  Μαρία του Γρηγορί-
ου, µισθώτρια του αναψυκτηρίου 
στο  πάρκο  κυκλοφοριακής αγω-
γής «ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ») 

 

     
Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 15η  Ιανουαρίου  2015, ηµέρα   Πέµπτη και ώρα 

11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  την Προεδρία του αντι-
προέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου , µετά από την 1353/13-01-2015 γραπτή πρόσκλησή του 
προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας , που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από 
τα µέλη της Επιτροπής, 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 6 µέλη: 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
5. Ηλιόπουλος Στέργιος 
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1)        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2)        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3)        Ζαχαριάδης Παύλος    
      
 

        Το τακτικό µέλος κ. Ηλιάδης Νικόλαος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του και έτσι 

κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
     Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του 
και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος. 
      Το τακτικό µέλος κ. Χαραλαµπίδης Ανδρέας ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του 
και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Ηλιόπουλος Στέργιος. 
       Το  σώµα  οµόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 88 του Ν. 3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης αµέσως, προς αποφυγή ζηµίας των συµφερόντων του ∆ήµου ∆ράµας.  
      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 συνε-
δρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτα-
κτα.   

 
 

 

ΑΔΑ: ΨΛΝ8Ω9Μ-ΙΨΤ



 
 
 
 
 
Ο κ. Αντι	ρόεδρος, εισάγοντας  το 14o θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης 	αρουσιάζει στα µέλη 

της ε	ιτρο	ής το υ	΄ αριθµ. 66700/16-12-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υ	ηρεσιών του 

Τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας, σχετικά µε τις «Κατά	τωση εγγυητικής ε	ιστολής, κήρυξη 
µισθωτή ως έκ	τωτο, κίνηση  διαδικασίας έκδοσης διαταγής α	όδοσης της χρήσης µισθίου 
και των οφειλοµένων» της κ. Πα	αδο	ούλου Μαρίας του Γρηγορίου, µισθώτριας του ανα-
ψυκτηρίου στο 	άρκο κυκλοφοριακής αγωγής « ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ », ε	ί της οδού 1ης 
Ιουλίου, και καλεί τα µέλη να α	οφασίσουν σχετικά. 

  Στη συνέχεια ο κ. Αντι	ρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο έχει ό	ως 	αρακάτω: 
 

ΣΧΕΤ.: α) το αριθµ. πρωτ. 16496/17-03-2014 έγγραφό µας 
 β) το αριθµ. πρωτ. 38532/17-07-2014 έγγραφό µας 
 γ) την αριθµ. 401/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  
 δ) το αριθµ. 56169/21-10-2014 έγγραφό µας 
 ε) την αριθµ. 716/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
 στ) το αριθµ. πρωτ. 60982/17-11-2014 έγγραφό µας 
             

Σε συνέχεια των ανωτέρω  (α, β, γ, δ,) σχετικών  εγγράφων µας  και της αριθµ. 716/2014 
απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής, σας ενηµερώνουµε ότι : 

 

α) η Παπαδοπούλου Μαρία του Γρηγορίου, µισθώτρια του αναψυκτηρίου στο πάρκο κυκλοφορια-
κής αγωγής «ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ», επί της οδού 1ης Ιουλίου, δεν έχει τακτοποιήσει τις µέχρι σή-
µερα ληξιπρόθεσµες οφειλές της και δεν έχει υπαχθεί στην ρύθµιση οφειλών  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 24 του 
Ν. 4304/23-10-2014 οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 19.926,13 € συνολικά (µισθώµατα µη-
νών Νοεµβρίου 2013 ως ∆εκέµβριο 2014, µε τις προσαυξήσεις ως  τις 16-12-2014, Χαρτόσηµο & 
ΟΓΑ χαρτοσήµου). 
 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης υπάρχει εγγυητική επιστολή ποσού 3.340,62€.  
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω (α ) σχετικού εγγράφου µας, παρακαλούµε για την λήψη σχετικής α-
πόφασης,  
α) για την κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, β) κήρυξη µισθωτή ως έκπτωτο, γ) κίνηση  διαδικα-
σίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης µισθίου και των οφειλοµένων. 
 
Συνηµµένα : το αριθµ. πρωτ. 60982/17-11-2014 έγγραφό µας 
 

Η Οικονοµική Ε	ιτρο	ή, µετά α	ό συζήτηση και ανταλλαγή α	όψεων και λαµβάνοντας υ	όψη 
τα οριζόµενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και το έγγραφο της υ	ηρεσίας 
 

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

� Την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής , ποσού 3.340,62 €, της κ. Παπαδοπού-
λου Μαρία του Γρηγορίου, µισθώτρια του αναψυκτηρίου στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής 
«ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ», επί της οδού 1ης Ιουλίου στη ∆ράµα,  
� 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 ∆ήµαρχο ∆ράµας. 

 

ΑΔΑ: ΨΛΝ8Ω9Μ-ΙΨΤ


		2015-01-19T14:31:10+0200
	Athens




