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ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   07 /09-02-2015  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  TΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 

Αριθµός 
Απόφασης: 

 

 

48/2015 

 

 

ΘΕΜΑ:  

 

Άµεση εκτέλεση της αριθµ. 205 ∆Π 

50/11-02-2014 διαταγής απόδοσης 
της χρήσης µίσθιου και καταβολής 
µισθωµάτων του δικαστή του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ρά-

µας κατά του Αποστολίδη Ιωάννη 

του Στεφάνου  

 

     

   Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 9η  Φεβρουαρίου  2015, ηµέρα   
∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. 
∆ράµας, υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου 
∆ηµάρχου ∆ράµας, µετά από την 4977/05-02-2015 γραπτή πρόσκληση 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 7 µέλη: 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Μουρβετίδης Μιχαήλ     
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Ηλιάδης Νικόλαος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος            
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1)        Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2)        Ζαχαριάδης Παύλος    
 
      
    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. 

 

     Το τακτικό µέλος κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε  και  παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Βασιλειάδης Αναστάσιος. 

      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, καθώς και στα έκτακτα.   
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 O κ. Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 4365 / 03 -02-2015 έγγραφο 
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε το θέµα περί 
«Άµεσης εκτέλεσης της αριθµ. 205 ∆Π 50/11-02-2014 διαταγής απόδοσης της χρήσης 
µίσθιου και καταβολής µισθωµάτων του δικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
∆ράµας κατά του Αποστολίδη Ιωάννη του Στεφάνου»,  και καλεί τα µέλη να 
αποφασίσουν σχετικά. 
 Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως 
παρακάτω: 
 

           «Σας διαβιβάζουµε το ενηµερωτικό σηµείωµα της εντολοδόχου δικηγόρου κ. 

Ναλµπάντη Σουλτάνα, σχετικά µε την εκτέλεση της 205Π∆50/11-2-2014 διαταγής 
απόδοσης µισθίου και καταβολής µισθωµάτων κατά του µισθωτή Αποστολίδη Ιωάννη 
και παρακαλούµε για τις ενέργειες σας.  
Υποσηµείωση : Η εκτέλεση της επίµαχης διαταγής είναι δυνατή έως και τις 12-3-2015 η 
δε δικάσιµος για την ανακοπή που µας ασκήθηκε οριστικέ στις 21-4-2015.      
       Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε: 
                    α) Γνωµοδότηση 4273/2-2-2015. 
                    β) Ανακοπή  662ΣΤ ΚΠολ∆                   
                    γ) αποφάσεις 761 &705 της Οικονοµικής Επιτροπής    
                    δ) ∆ιαταγή απόδοσης µισθίου 205∆Π50/11-2-2014»  

 

Με την παρατήρηση του κ. Σολάκη Άγγελου ότι, επιπροσθέτως δέχεται την 
άποψη της εντολοδόχου δικηγόρου κυρίας Ναλµπάντη Σουλτάνας σχετικά µε την 
εκτέλεση της 205Π∆50/11-2-2014 διαταγής απόδοσης, από το Ενηµερωτικό Σηµείωµα 
µε αριθµ. πρωτ. 4273/02-02-2015, ότι η ανακοπή που ασκήθηκε από τον ανωτέρω 
µισθωτή Αποστολίδη Ιωάννη κατ’α της διατγής απόδοσης του µισθίου και καταβολής 
των µισθωµάτων, είναι απαράδεκτη ως εκπρόθεσµη και σε κάθε περίπτωση η άσκηση 
ανακοπής ή αναστολής δεν αναστέλλει την πρόοδο της εκτέλεσης.  

Ως αναφορά στην επικαλούµενη (στο ίδιο ενηµερωτικό σηµείωµα) 
προφορική εντολή µελών της Οικονοµικής Επιτροπής για την µη εκτέλεση της 
διαταγής, αυτή αφορά παράκληση που εξέφρασε το µέλος της Οικονοµικής 
Επιτροπής κύριος Σολάκης Άγγελος προς την ∆ικαστική Επιµελήτρια περί 
καθυστέρηση εκτέλεσης της ∆ιαταγής και οι λόγοι ήταν :    

Α) Ότι βρισκόταν ενόψει της Ονειρούπολης και των Χριστουγέννων και 
Β) Ενόψει των βουλευτικών Εκλογών οπότε να του διδόταν περίοδος 

χάριτος και εξάλλου η εκτέλεση της επίµαχης διαταγής είναι δυνατή έως και 12-03-
2015 .   

 

             Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010, την αριθµό 205∆Π50/11-02-2014 (αριθµ. απογρ. 55/2014)  απόφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, την εισήγηση της υπηρεσίας και τις 163/2012 και 
242/2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, και το Ενηµερωτικό Σηµείωµα µε 
αριθµ. πρωτ. 4237/02-02-2015 της εντολοδόχου ∆ικηγόρου κυρίας Ναλµπάντη 
Σουλτάνας. 

 

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

•      Για την άµεση εκτέλεση της µε αριθµ. 205∆Π50/11-02-2014 διαταγής  απόδο- 
σης µισθίου και  καταβολής µισθωµάτων του δικαστή του  Μονοµελούς  Πρωτοδικείου 
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∆ράµας κατά του Ιωάννη Αποστολίδη του Στεφάνου και ως προς την διάταξη της 
απόδοσης της χρήσης του µισθίου,  ειδικότερα του µε αριθµ. 5β καταστήµατος 
που βρίσκεται στο ισόγειο του παλαιού δηµαρχείου του ∆ήµου ∆ράµας , στη ∆ράµα 
(πλατεία Ελευθερίας 1), εµβαδού 29,10 τ.µ. , µε πρόσοψη επί της πλατείας 
Ελευθερίας, αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο και πατάρι, και συνορεύει βόρια µε το 
µε αριθµ. 5α   κατάστηµα, νότια µε πλατεία Ελευθερίας, ανατολικά µε την οδό Άρµεν 
και δυτικά µε το µε αριθµ. 4 κατάστηµα και ως προς την διάταξη των 
επιδικασθέντων µισθωµάτων. 

 

      Παρέχει την εντολή για την εκτέλεση της ανωτέρω διαταγής στην δικηγόρο του 
Πρωτοδικείου ∆ράµας Ναλµπάντη Σουλτάνα και την εξουσιοδοτεί να προβεί σε όλες 
τις νόµιµες ενέργειες και εντολές προς τα αρµόδια όργανα εκτέλεσης ως και την 
πλήρη ικανοποίηση των αξιώσεων του ∆ήµου ∆ράµας. 

 

        Επίσης της παρέχει την εντολή και την εξουσιοδοτεί να παραστεί και να 
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο ∆ράµας σε όλες τις δίκες που τυχόν θα προκληθούν από 
τον καθού στα πλαίσια εκτέλεσης της ανωτέρω διαταγής και να ασκεί τα 
προβλεπόµενα ένδικα µέσα και βοηθήµατα και των δυσµενών για τον ∆ήµο ∆ράµας 
δικαστικών αποφάσεων έως και την έκδοση αµετακλήτων αποφάσεων.  

 

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