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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

354/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Εντολή κίνησης διαδικασίας έκ-

δοσης διαταγής απόδοσης της 
χρήσης µισθίου και καταβολής 
των οφειλοµένων του κ. Παπά Α-

ναστάσιου, µισθωτή του ισόγειο 

καταστήµατος «ΚΑΦΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙ-
Α» 

 

 

     
          Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 08ης Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη 
και ώρα 10.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό την 
Προεδρία του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά από την 
43586/05-10-2015 γραπτή πρόσκληση του, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτρο-
πής, 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 : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Σολάκης Αγγελος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.        Ηλιάδης Νικόλαος 
2.        Ζαχαριάδη Παύλο 
 
 
 

          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. Μουρβετίδης 
Μιχαήλ. 
 

          Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, 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 8o θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης παρουσιάζει στα µέ-
λη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 43322/02-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπη-
ρεσιών, του Τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας, σχετικά µε τις «Εντολή κίνησης διαδικασίας 
έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης µισθίου και καταβολής των οφειλοµένων του κ. 
Παπά Αναστάσιου, µισθωτή του ισόγειο καταστήµατος «ΚΑΦΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» επί των οδών 
Βενιζέλου & Κουντουριώτου, και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

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

 
ΣΧΕΤ.: 1) η αριθµ. 20/2015  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
           2) η αριθµ. 102/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

 Σε συνέχεια της αριθµ. 20/2015 σας περί « Κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής, κήρυ-
ξη µισθωτή ως έκπτωτου , κίνησης διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης µι-
σθίου και καταβολής των  οφειλοµένων , λόγω καθυστέρησης των µισθωµάτων » και της α-
ριθµ. 102/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί « Καταγγελίας – Λύσης µίσθω-
σης του ισόγειου καταστήµατος «ΚΑΦΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» επί των οδών Βενιζέλου & Κουντου-
ριώτου στην ∆ράµα, λόγω µη καταβολής των οφειλοµένων µισθωµάτων», σας γνωρίζουµε 
ότι :  
 

έως σήµερα ο κ. Παπάς Αναστάσιος, µισθωτής του δηµοτικού καφενείου « ΚΑΦΕ ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ » δεν έχει παραδώσει την χρήση του ως άνω ακινήτου, παρότι έχει προσκληθεί µε την  
αριθµ. πρωτ. 13179/26-03-2015 συστηµένη επιστολή µε ηµεροµηνία παράδοσης 16-04-2015 
και την αριθµ. πρωτ. 14045/01-04-2015 επιστολή (στην οποία έγινε θυροκόλληση).  
 

 Επίσης  σας γνωρίζουµε ότι ο κ. Παπάς  Αναστάσιος κατέθεσε :  
 

α) στις 17-04-2015 (αριθµ. πρωτ. 15729/17-04-2015) αίτηση ολιγοήµερης παράτασης εκτέ-
λεσης της αριθµ. 102/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προκειµένου να ρυθµίσει 
τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του (παράταση την οποία σιωπηρά έχει λάβει).  
  
β) στις 24-04-2015 ( αριθµ. πρωτ. 16819/24-04-2015)  αίτηση υπαγωγής  στην ρύθµιση ο-
φειλών του Ν. 4321/21-03-2015 , ώστε να καταβάλλει τις οφειλές του σε 100 µηνιαίες δόσεις.  
Οι οφειλές που ρυθµίστηκαν ανέρχονται στο ύψος του ποσού των 26.597,00€ (συν χαρτό-
σηµο & ΟΓΑ χαρτοσήµου 793,7€) , και αφορούν οφειλές από µισθώµατα του δηµοτικού ακι-
νήτου για το διάστηµα από 8/2013 έως και 30-04-2015, σε 100 δόσεις των 265,97€ /δόση.  

Ο κ. Παπάς κατέβαλε τις δύο πρώτες δόσεις (σχετικά τα αριθµ. 2195/27/04/2015 και 
3968/27/07/2015 διπλότυπα είσπραξης) και έχει χάσει την ρύθµιση λόγω µη πληρωµής των 
δόσεων.  

Εκτός από την απώλεια της ρύθµισης οφειλών σε εφαρµογή του Ν. 4321/21-03-2015 έχει 
δηµιουργήσει και άλλες οφειλές από την µη καταβολή των µισθωµάτων για το διάστηµα από 
05/2015 έως 30/09/2015 ποσού 5.500,00€ συν χαρτόσηµο & ΟΓΑ Χαρτοσήµου 198,00€ 
(χωρίς προσαυξήσεις).  

Έως σήµερα, η χρήση του ως άνω δηµοτικού ακινήτου δεν έχει επιστραφεί στον ∆ήµο, οι 
ανεξόφλητες οφειλές από µισθώµατα ανέρχονται στο ποσό των 31.104,49€ (συν χαρτόσηµο 
& ΟΓΑ Χαρτοσήµου και συν τις προσαυξήσεις έως 29-09-2015). 

Με τα αριθµ. πρωτ. 14051/01-04-2015 & 43321/02-10-2015 υπηρεσιακά µας σηµειώµατα 
έχει ενηµερωθεί και η νοµική υπηρεσία του ∆ήµου µας. 
 
Τέλος, σε εφαρµογή της αριθµ. 102/2015 απόφασης του δηµοτικού Συµβουλίου και της α-
ριθµ. 20/2015 της Οικονοµικής, παρακαλούµε για την λήψη απόφασης  για την εντολή  κίνη-
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σης διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης του ∆ηµοτικού καταστήµατος 
«ΚΑΦΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»  και των οφειλοµένων µισθωµάτων ( άρθρο 72 παρ. 1 , περ. ιγ του Ν. 
3852/2010). 

    
Παρακαλούµε για την λήψη σχετικής απόφασης. 

  
Συνηµµένα: 1) το αριθµ. πρωτ. 19424/26-03-2013 συµφωνητικό 
            2) η αριθµ. 594/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
 

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 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. 
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