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Άσκηση ενδίκου μέσου-  υπόθε-
ση Πασχ. Πασχαλίδη & Σια  ΟΕ. 

 

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα  
Παρασκευή  και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, μετά 
από την 37009/19-09-2016 γραπτή πρόσκλησή του Προέδρου της, Χριστόδουλου Μαμσάκου, 
Δημάρχου Δράμας, που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, με αποδεικτικό και δη-
μοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-
6-2010). Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, προήδρευσε ο αντιπρόεδρος αυ-
τής κ. Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος. 
 
       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 
6 μέλη: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Βασιλειάδης Αναστάσιος, αναπληρωματικός του Καραμπατζάκη Δημητρίου 
2. Ψαρράς Γεώργιος, αναπληρωματικός του Ηλιάδη Νικολάου 
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Χαραλαμπίδης Ανδρέας 
5. Ζαχαριάδης Παύλος 
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος (Αντιπρόεδρος) 
 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:   
 
1. Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 

Με την παρουσία και της Μυροφόρας Ψωμά, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, προϊσταμένης 
του τμήματος υποστήριξης πολιτικών οργάνων, ο κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συ-
νεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και 
στα έκτακτα. 

 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 67ΤΥΩ9Μ-ΕΒΟ



Μετά από πρόταση του Αντιπροέδρου και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή από-
ψεων, αποφασίστηκε ομόφωνα όπως, το θέμα της άσκησης ενδίκου μέσου, θεωρηθεί κατεπείγον 
και συζητηθεί ως δεύτερο έκτακτο για λήψη απόφασης. 
        Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος, παρουσιάζει την με αρ. πρωτ. 37810/21-09-2016 γνωμο-
δότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει όπως παρακάτω: 
 

 «Επί του εν λόγω θέματος, γνωμοδοτώ υπέρ της εγκρίσεως της ασκήσεως, από το Δήμο Δράμας, ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας και κατά την ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών, της υπ΄ α-
ριθ.καταθ. 1229μισ14/2015 αγωγής καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων, στρεφομένης κατά των: (1) της 
ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΣΧ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ( ΑΦΜ 998156851 Δ.Ο.Υ. 
Δράμας ), η οποία εδρεύει στη Δράμα και εκπροσωπείται νομίμως από τους ομόρρυθμους εταίρους της, Πα-
σχάλη Πασχαλίδη του Ζαφειρίου και της Ανθούλας, κατοίκου Δράμας -και- Μιχαήλ Πασχαλίδη του Ζαφει-
ρίου και της Ανθούλας, κατοίκου Δράμας, (2) του Πασχάλη Πασχαλίδη του Ζαφειρίου και της Ανθούλας, 
κατοίκου Δράμας (ΑΦΜ 050077515 Δ.Ο.Υ. Δράμας και Α.Δ.Τ.: ΑΒ729793 του Τμήματος Ασφαλείας 
Δράμας ), ως ομόρρυθμου εταίρου της ως άνω, πρώτης των εναγομένων, ομόρρυθμης εταιρίας με την επω-
νυμία «ΠΑΣΧ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και, όλως επικουρικώς, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου, κατά 
ένα εξ αδιαιρέτου ποσοστό 1/4  (ή 25 %), του πατρός του και εγγυητή της ως άνω, πρώτης των εναγομένων, 
ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΣΧ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Ζαφειρίου Πασχαλίδη του 
Πασχάλη και της Ευγενίας, κατοίκου εν ζωή Δράμας, ο οποίος απεβίωσε στις 12-12-2014, στην Καβάλα, 
χωρίς να αφήσει διαθήκη, (3) του Μιχαήλ Πασχαλίδη του Ζαφειρίου και της Ανθούλας, κατοίκου Δράμας ( 
ΑΦΜ 075850271 Δ.Ο.Υ. Δράμας και Α.Δ.Τ.: ΑΒ916795 του Τμήματος Ασφαλείας Δράμας), ως ομόρρυθ-
μου εταίρου της ως άνω, πρώτης των εναγομένων, ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΣΧ. ΠΑ-
ΣΧΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και, όλως επικουρικώς, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου, κατά ένα εξ αδιαιρέτου 
ποσοστό 1/4  (ή 25 %), του πατρός του και εγγυητή της ως άνω, πρώτης των εναγομένων, ομόρρυθμης ε-
ταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΣΧ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Ζαφειρίου Πασχαλίδη του Πασχάλη και 
της Ευγενίας, κατοίκου εν ζωή Δράμας, ο οποίος απεβίωσε στις 12-12-2014, στην Καβάλα, χωρίς να αφήσει 
διαθήκη, (4) της Ευγενίας Πασχαλίδη του Ζαφειρίου και της Ανθούλας, κατοίκου Δράμας, ως εξ αδιαθέτου 
κληρονόμου, κατά ένα εξ αδιαιρέτου ποσοστό 1/4  (ή 25 %), του πατρός της και εγγυητή της ως άνω, πρώ-
της των εναγομένων, ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΣΧ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Ζα-
φειρίου Πασχαλίδη του Πασχάλη και της Ευγενίας, κατοίκου εν ζωή Δράμας, ο οποίος απεβίωσε στις 12-12-
2014, στην Καβάλα, χωρίς να αφήσει διαθήκη -και- (5) Ανθούλας χήρας Ζαφειρίου Πασχαλίδη, το γένος 
Μιχαήλ και Δέσποινας Γωγάδου, κατοίκου Δράμας, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου κατά ένα εξ αδιαιρέτου 
ποσοστό 1/4 ( ή 25 % ), του συζύγου της και εγγυητή της ως άνω, πρώτης των εναγομένων, ομόρρυθμης 
εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΣΧ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Ζαφειρίου Πασχαλίδη του Πασχάλη και 
της Ευγενίας, κατοίκου εν ζωή Δράμας, ο οποίος απεβίωσε στις 12-12-2014, στην Καβάλα, χωρίς να αφήσει 
διαθήκη, με την οποία (εν λόγω αγωγή) ο Δήμος Δράμας ζητεί τα όσα αναφέρονται διεξοδικώς στο αιτητικό 
αυτής και για τους νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό αυ-
τής, στο δικόγραφο της οποίας και αναφέρομαι και παραπέμπω καθ΄ολοκληρίαν προς τούτο -και- της οποίας 
η συζήτηση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας, έχει προσδιορισθεί για τη μετ΄αναβολάς δι-
κάσιμο της 25-10-2016.  
 

Προς τούτο, επισυνάπτω, στην παρούσα, αντίγραφο της εν λόγω υπ΄αριθ.καταθ. 1229μισ14/2015 αγωγής 
του Δήμου Δράμας κατά των ανωτέρω αντιδίκων, στην οποία αναφέρομαι σχετικώς και παραπέμπω κα-
θ΄ολοκληρίαν» 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνο-
ντας υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και την γνωμοδότηση της νομικής υ-
πηρεσίας του Δήμου.  

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

 Αναβάλλει τη λήψη οριστικής απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση άσκησης από τον Δήμο Δράμας  αγωγής κατα-
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βολής οφειλόμενων μισθωμάτων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας και κατά την 
ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών, στρεφομένης κατά των αναφερομένων στην  
37810/21-09-2016 γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου διότι, εισήχθη εκ παραδρο-
μής ως έκτακτο στην παρούσα συνεδρίαση, δεδομένου ότι όπως προκύπτει ευθέως από την ως 
άνω γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, αυτό δεν επείγει καθόσον η  συζήτηση της εν λόγω 
αγωγής έχει προσδιοριστεί για την μετ΄ αναβολής δικάσιμο της  25-10-2016,. 
   

      Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας 
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