
 
 

   
  

 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  35/2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 5ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 
Την 10-2-2014 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 10η του µηνός  Φεβρουαρίου 2014 και 
ώρα 11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
7256/5-2-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ. 
Απουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου (οι οποίοι απουσίαζαν 
δικαιολογηµένα) ,στην συνεδρίαση προήδρευσε  το µέλος της πλειοψηφίας το 
οποίο έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους  κ. Ελευθέριος Χρυσοχοίδης 
σύµφωνα µε την παρ.2 άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α').  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαχαριάδης Παύλος     Χαρακίδης Κυριάκος  
Μλεκάνης Μιχαήλ     Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης    Χλιάρα Παναγιώτα 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος    
Παπαδόπουλος  Γεώργιος    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

 ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

 

    Πριν  την  έναρξη της συζήτησης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  έχει  
προκύψει το θέµα: Έγκριση ασκήσεως αγωγής απόδοσης χρήσεως µισθίου 
και καταβολής οφειλοµένων µισθωµάτων και αποζηµιώσεως χρήσης, ενώπιον 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας και κατά την ειδική διαδικασία των 
µισθωτικών διαφορών, στρεφοµένης κατά των : (1) εταιρίας περιορισµένης 
ευθύνης µε την επωνυµία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.» και µε το 
διακριτικό τίτλο «Υ∆ΡΑΜΑ Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στη ∆ράµα (Αγίας 
Βαρβάρας 4) και εκπροσωπείται νοµίµως από τον Αθανάσιο Πάππο του 
∆ηµητρίου -και- (2) Στέλλας Παπαθανάση     του    Στεφάνου,    κατοίκου   
∆ράµας     το οποίο κατά  την κρίση µου πρέπει να συζητηθεί κατά 
προτεραιότητα λόγω της κατεπείγουσας φύσης του για τα συµφέροντα του 
∆ήµου. 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  
 



 
 

   
  

 

Η Ο.Ε. (ή Ε.Π.Ζ.) αφού έλαβε υπόψη του 
� την εισήγηση του αντιπροέδρου,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην 
ηµερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της 
κατεπείγουσας φύσης του για τα συµφέροντα του ∆ήµου. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά: Έγκριση ασκήσεως αγωγής απόδοσης 
χρήσεως µισθίου και καταβολής οφειλοµένων µισθωµάτων και αποζηµιώσεως 
χρήσης, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας και κατά την ειδική 
διαδικασία των µισθωτικών διαφορών, στρεφοµένης κατά των : (1) εταιρίας 
περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ε.Π.Ε.» και µε το διακριτικό τίτλο «Υ∆ΡΑΜΑ Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στη 
∆ράµα (Αγίας Βαρβάρας 4) και εκπροσωπείται νοµίµως από τον Αθανάσιο 
Πάππο του ∆ηµητρίου -και- (2) Στέλλας Παπαθανάση του Στεφάνου, κατοίκου 
∆ράµας πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, 
λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.  

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ασκήσεως αγωγής απόδοσης χρήσεως µισθίου και 
καταβολής οφειλοµένων µισθωµάτων και αποζηµιώσεως χρήσης, 
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας και κατά την ειδική 
διαδικασία των µισθωτικών διαφορών, στρεφοµένης κατά των : (1) 
εταιρίας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ 
& ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.» και µε το διακριτικό τίτλο «Υ∆ΡΑΜΑ Ε.Π.Ε.», η οποία 
εδρεύει στη ∆ράµα (Αγίας Βαρβάρας 4) και εκπροσωπείται νοµίµως από 
τον Αθανάσιο Πάππο του ∆ηµητρίου -και- (2) Στέλλας Παπαθανάση του 
Στεφάνου, κατοίκου ∆ράµας. 
 
Ο προεδρεύων εισηγούµενος το 2ο θέµα που προστέθηκε στην ηµερήσια 
διάταξη παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 7949/7-4-2014 
έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας  το οποίο λέει τα εξής: 
                                               

               KATEΠΕΙΓΟΝ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                      ∆ράµα, 7-2-2014 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                 Αριθ.πρωτ.: 7949 

                                                                                         
                                                                       Προς 

                                                                           Την Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας 
 

                                             Κοιν.:     Τµήµα Προσόδων 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

                                                                   ∆ήµος  ∆ράµας 

 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 
Περί ασκήσεως ένδικου µέσου 

 
( άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ’ και 2 του Ν. 3852/2010 ) 



 
 

   
  

 

 
 

Θέµα : έγκριση ασκήσεως αγωγής απόδοσης χρήσεως µισθίου και καταβολής 
οφειλοµένων µισθωµάτων και αποζηµιώσεως χρήσης, ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας και κατά την ειδική διαδικασία των 
µισθωτικών διαφορών, στρεφοµένης κατά των : (1) εταιρίας περιορισµένης 
ευθύνης µε την επωνυµία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.» και µε το 
διακριτικό τίτλο «Υ∆ΡΑΜΑ Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στη ∆ράµα (Αγίας 
Βαρβάρας 4) και εκπροσωπείται νοµίµως από τον Αθανάσιο Πάππο του 
∆ηµητρίου -και- (2) Στέλλας Παπαθανάση του Στεφάνου, κατοίκου ∆ράµας. 

 
Επί του εν λόγω θέµατος, γνωµοδοτώ υπέρ της εγκρίσεως της εκ 

µέρους του ∆ήµου ∆ράµας άσκησης της υπ΄αριθ.καταθ. 1557ΜΙΣ12/2013 
αγωγής απόδοσης χρήσεως µισθίου και καταβολής οφειλοµένων µισθωµάτων 
και αποζηµιώσεως χρήσης, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας 
και κατά την ειδική διαδικασία των µισθωτικών διαφορών, στρεφοµένης κατά  
των: (1) εταιρίας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.» και µε το διακριτικό τίτλο «Υ∆ΡΑΜΑ Ε.Π.Ε.», η 
οποία εδρεύει στη ∆ράµα (Αγίας Βαρβάρας 4) και εκπροσωπείται νοµίµως 
από τον Αθανάσιο Πάππο του ∆ηµητρίου -και- (2) Στέλλας Παπαθανάση του 
Στεφάνου, κατοίκου ∆ράµας, µε την οποία, ο ενάγων ∆ήµος ∆ράµας ζητεί, 
κατ΄αποδοχή της εν λόγω αγωγής του, (α) να αναγνωρισθεί, για τις νόµιµες και 
βάσιµες αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό της εν λόγω αγωγής του, ότι η 
µεταξύ του ∆ήµου ∆ράµας και της πρώτης των εναγοµένων µίσθωση του 
επίδικου δηµοτικού αναψυκτηρίου δικής του ιδιοκτησίας που βρίσκεται µέσα 
στο υπαίθριο θέατρο της περιοχής Αγίας Βαρβάρας της πόλεως ∆ράµας, 
αποτελούµενου από στεγασµένο χώρο, εµβαδού 86 τετραγωνικών µέτρων, και 
κειµένου στο κοινόχρηστο δηµοτικό άλσος της ανωτέρω περιοχής και εντός 
διατηρητέου κτίσµατος (Αγίας Βαρβάρας 4), µετά των αναφεροµένων στο 
ιστορικό της εν λόγω αγωγής χώρων [ ήτοι, (α) της αποθήκης όπου είναι 
εγκατεστηµένη η αντλία λυµάτων για τις ανάγκες του ένδικου δηµοτικού 
αναψυκτηρίου, (β) του δώµατος πάνω από το ένδικο δηµοτικό αναψυκτήριο, 
(γ) του πίσω µέρους από τον υπόλοιπο χώρο του υπαίθριου  θεάτρου (µεταξύ 
κερκίδων και του ένδικου δηµοτικού αναψυκτηρίου) καθώς και του χώρου 
µπροστά στην αποθήκη όπου βρίσκεται η αντλία λυµάτων και (δ) του χώρου 
που βρίσκεται δίπλα στο αντλιοστάσιο του ΟΣΕ ], έχει λυθεί, στις 31-1-2012, 
λόγω λήξεως του συµβατικού χρόνου διάρκειας αυτής -και- να υποχρεωθεί η 
πρώτη των εναγοµένων να αποδώσει στον ενάγοντα ∆ήµο ∆ράµας τη χρήση 
του ένδικου δηµοτικού αναψυκτηρίου δικής του ιδιοκτησίας µετά των 
προαναφερθέντων χώρων καθώς και, εν γένει, µετά οιουδήποτε άλλου χώρου 
που η πρώτη των εναγοµένων τυχόν έχει καταλάβει παράνοµα κι αυθαίρετα 
κατά τη διάρκεια της παραµονής της στο ένδικο δηµοτικό αναψυκτήριο, καθώς 
και να διαταχθεί η αποβολή µε τη βία (έξωση) από το ένδικο δηµοτικό 
αναψυκτήριο του µετά των προαναφερθέντων χώρων καθώς και, εν γένει, µετά 
οιουδήποτε άλλου χώρου που η πρώτη των εναγοµένων τυχόν έχει καταλάβει 
παράνοµα κι αυθαίρετα κατά τη διάρκεια της παραµονής της στο ένδικο 
δηµοτικό αναψυκτήριο, της πρώτης των εναγοµένων καθώς και κάθε τρίτου 
που τυχόν έλκει δικαιώµατα από αυτήν ή κατέχει το ένδικο δηµοτικό 
αναψυκτήριο του στο όνοµα της, άλλως και όλως επικουρικώς, στην 
περίπτωση που ήθελε θεωρηθεί  ότι η ένδικη µίσθωση είχε καταστεί αορίστου 



 
 

   
  

 

διαρκείας µε παράταση ή αναµίσθωση, ο ∆ήµος ∆ράµας κ α τ ή γ γ ε ι λ ε  την 
ένδικη αορίστου χρόνου µίσθωση µε την εν λόγω αγωγή του σύµφωνα µε τα 
άρθρα 608 παρ. 2 και 609 Α.Κ. -και- ζητεί, για τις νόµιµες και βάσιµες αιτίες 
που αναφέρονται στο ιστορικό της εν λόγω αγωγής, να υποχρεωθεί η πρώτη 
των εναγοµένων να αποδώσει, στον ενάγοντα ∆ήµο ∆ράµας, τη χρήση του 
ένδικου δηµοτικού αναψυκτηρίου δικής του ιδιοκτησίας µετά των 
προαναφερθέντων χώρων καθώς και, εν γένει, µετά οιουδήποτε άλλου χώρου 
που η πρώτη των εναγοµένων τυχόν έχει καταλάβει παράνοµα κι αυθαίρετα 
κατά τη διάρκεια της παραµονής της στο ένδικο δηµοτικό αναψυκτήριο -και- να 
διαταχθεί η αποβολή µε τη βία (έξωση) από το ένδικο δηµοτικό αναψυκτήριο 
του µετά των προαναφερθέντων χώρων καθώς και, εν γένει, µετά οιουδήποτε 
άλλου χώρου που η πρώτη των εναγοµένων τυχόν έχει καταλάβει παράνοµα 
κι αυθαίρετα κατά τη διάρκεια της παραµονής της στο ένδικο δηµοτικό 
αναψυκτήριο, της πρώτης των εναγοµένων καθώς και κάθε τρίτου που τυχόν 
έλκει δικαιώµατα από αυτήν ή κατέχει το ένδικο δηµοτικό αναψυκτήριο του στο 
όνοµά της, µετά τη λύση, λόγω καταγγελίας της ένδικης µίσθωσης, (β) να 
υποχρεωθούν οι εναγόµενες, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστη, για τις 
νόµιµες και βάσιµες αιτίες που αναφέρονται στο ιστορικό της εν λόγω αγωγής, 
να καταβάλουν στον ενάγοντα ∆ήµο ∆ράµας, το ποσό των 12.480,43 Ευρώ 
για τα οφειλόµενα µισθώµατα των µηνών Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου, Νοεµβρίου 
και ∆εκεµβρίου του έτους 2011 καθώς και του µηνός Ιανουαρίου του έτους 
2012, άλλως και όλως επικουρικώς στην περίπτωση που ήθελε θεωρηθεί ότι η 
ένδικη µίσθωση είχε καταστεί αορίστου διαρκείας µε παράταση ή αναµίσθωση, 
το ποσό των 58.392,18 Ευρώ για τα οφειλόµενα µισθώµατα των µηνών 
Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου, Νοεµβρίου, και ∆εκεµβρίου του έτους 2011, 
ανερχοµένου έκαστου εξ αυτών στο ποσό των 2.062,88 Ευρώ, των µηνών 
Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, 
Αυγούστου, Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου, Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου του έτους 
2012, ανερχοµένου εκάστου εξ αυτών στο ποσό των 2.166,03 Ευρώ, καθώς 
και των µηνών  Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, 
Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου και Νοεµβρίου του έτους 2013, 
ανερχοµένων εκάστου εξ αυτών στο ποσό των (2.090,76 Ευρώ Χ 5 %=) 
2.195,30 Ευρώ, µε τη νόµιµη προσαύξηση εκπρόθεσµης καταβολής του 
άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.∆.Ε.) από την καθυστέρηση έκαστης 
µηνιαίας δόσεως, ήτοι µε προσαύξηση από την πρώτη ηµέρα του αντίστοιχου 
ηµερολογιακού µήνα, κατά ποσοστό 1% για κάθε µήνα καθυστέρησης, άλλως 
και όλως επικουρικώς νοµιµοτόκως από την καθυστέρηση έκαστης µηνιαίας 
δόσεως, ήτοι από την πρώτη ηµέρα του αντίστοιχου ηµερολογιακού µήνα 
άλλως από την τελευταία ηµέρα του αντίστοιχου ηµερολογιακού µήνα, και 
µέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, (γ)      να υποχρεωθούν οι εναγόµενες, 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστη, για τις νόµιµες και βάσιµες αιτίες που 
αναφέρονται στο ιστορικό της εν λόγω αγωγής, να καταβάλουν στον ενάγοντα 
∆ήµο ∆ράµας, ως αποζηµίωση, το ποσό των 2.090,76 Ευρώ ανά µήνα, για το 
χρονικό διάστηµα από την 31-1-2012 έως και το χρόνο απόδοσης του ένδικου 
δηµοτικού αναψυκτηρίου δικής του ιδιοκτησίας άλλως έως και τη συζήτηση της 
εν λόγω αγωγής, άλλως και όλως επικουρικώς στην περίπτωση που ήθελε 
θεωρηθεί ότι η ένδικη µίσθωση είχε καταστεί αορίστου διαρκείας µε παράταση 
ή αναµίσθωση, για το χρονικό διάστηµα µετά την επέλευση των 
αποτελεσµάτων της καταγγελίας που ο ∆ήµος ∆ράµας άσκησε µε την εν λόγω 
αγωγή του σύµφωνα µε τα άρθρα 608 παρ. 2 και 609 Α.Κ. (ήτοι, µετά το τέλος 



 
 

   
  

 

του ηµερολογιακού  µήνα στον οποίο συµπληρώθηκε το δεκαπενθήµερο από 
την εποµένη της επίδοσης της εν λόγω αγωγής οπότε και επήλθε η λύση της 
ένδικης σύµβασης) έως και το χρόνο απόδοσης του ένδικου δηµοτικού 
αναψυκτηρίου δικής του ιδιοκτησίας άλλως έως και τη συζήτηση της εν λόγω 
αγωγής, µε τη νόµιµη προσαύξηση εκπρόθεσµης καταβολής του άρθρου 6 του 
ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.∆.Ε.) από την καθυστέρηση έκαστης µηνιαίας δόσεως, ήτοι 
µε προσαύξηση από την πρώτη ηµέρα του αντίστοιχου ηµερολογιακού µήνα, 
κατά ποσοστό 1% για κάθε µήνα καθυστέρησης, άλλως και όλως επικουρικώς 
νοµιµοτόκως από την καθυστέρηση έκαστης µηνιαίας δόσεως, ήτοι από την 
πρώτη ηµέρα του αντίστοιχου ηµερολογιακού µήνα άλλως από την τελευταία 
ηµέρα του αντίστοιχου ηµερολογιακού µήνα, και µέχρις ολοσχερούς 
εξοφλήσεως, (δ) να κηρυχθεί η εκδοθησοµένη απόφαση του ∆ικαστηρίου 
προσωρινώς εκτελεστή και (ε) να καταδικασθούν οι αντίδικοι στη δικαστική 
δαπάνη του ∆ήµου ∆ράµας. -  
 

Σηµειωτέον, επίσης, ότι η εν λόγω αγωγή του ∆ήµου ∆ράµας περί 
απόδοσης χρήσεως µισθίου και καταβολής οφειλοµένων µισθωµάτων και 
αποζηµιώσεως χρήσης, συζητείται, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
∆ράµας και κατά την ειδική διαδικασία των µισθωτικών διαφορών, κατά τη 
µετ΄αναβολή δικάσιµο της 11-2-2014.   
 Προ τούτο, επισυνάπτω, στην παρούσα, αντίγραφο της εν λόγω 
υπ΄αριθ.καταθ. 1557ΜΙΣ12/2013 αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας .- 
  

                                                          
 

            Η Νοµική Σύµβουλος 
          ∆ήµου ∆ράµας 
 

 
       και κάλεσε τα µέλη να πάρουν τον λόγο και να αποφασίσουν σχετικά. 
 
Γ. Παπαδόπουλος: ∆ιαφωνώ για µια σειρά από όσα επικαλείται έµµεσα η 
Νοµική Σύµβουλος τα οποία υποστηρίζει η ∆ηµοτική Αρχή. 
Α. Τερζής: καταψηφίζω το θέµα διότι δεν ξέρω αν η απόφασή µας αποτελεί 
µονόδροµο στη διαχείριση του θέµατος. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον προεδρεύοντα και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µειοψηφούντων των κ. Γ. Παπαδόπουλου 
και Α. Τερζή και λαµβάνοντας υπόψη την γνωµοδότηση της Νοµικής 
Συµβούλου 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Κ α τ ά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

1. ΕΓΚΡΙΝΕΙ την εκ µέρους του ∆ήµου ∆ράµας άσκηση της υπ΄αριθ.καταθ. 
1557ΜΙΣ12/2013 αγωγής απόδοσης χρήσεως µισθίου και καταβολής 
οφειλοµένων µισθωµάτων και αποζηµιώσεως χρήσης, ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας και κατά την ειδική διαδικασία των 
µισθωτικών διαφορών, στρεφοµένης κατά  των: (1) εταιρίας περιορισµένης 
ευθύνης µε την επωνυµία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.» και µε το 
διακριτικό τίτλο «Υ∆ΡΑΜΑ Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στη ∆ράµα (Αγίας 



 
 

   
  

 

Βαρβάρας 4) και εκπροσωπείται νοµίµως από τον Αθανάσιο Πάππο του 
∆ηµητρίου -και- (2) Στέλλας Παπαθανάση του Στεφάνου, κατοίκου ∆ράµας, µε 
την οποία ο ενάγων ∆ήµος ∆ράµας ζητεί, κατ΄αποδοχή της εν λόγω αγωγής 
του, όσα αναφέρονται διεξοδικώς στο σκεπτικό της παρούσας και η οποία 
συζητείται, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας και κατά την ειδική 
διαδικασία των µισθωτικών διαφορών, κατά τη µετ΄αναβολή δικάσιµο της 11-2-
2014.   
 
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
∆ράµας. 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 35/2014 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


