
                                     
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 
ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   17ης/12-07-2016  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  

            ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Δ. ΔΡΑΜΑΣ 
 

Αριθμός Απόφασης: 

 
 

147/2016 
 
  

ΘΕΜΑ: 
: 

 

«Έγκριση  ασκήσεως έφεσης, κατά της 

ως άνω της υπ΄αριθ. 8/2015 οριστικής α-
πόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Δράμας (Ειδική Διαδικασία-Μισθωτική) -
και- κατά των : (1) εταιρίας περιορισμέ-
νης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.» και με το 
διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΑΜΑ Ε.Π.Ε.», η 
οποία εδρεύει στη Δράμα (Αγίας Βαρβά-
ρας 4) και εκπροσωπείται νομίμως από 
τον Αθανάσιο Πάππο του Δημητρίου και 
(2) Στέλλας Παπαθανάση του Στεφάνου, 
κατοίκου Δράμας, ενώπιον του Εφετείου 
Θράκης» 
 

 

            Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 12ης Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 
09.00 π.μ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό την Προεδρία του προέ-
δρου της , κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου, μετά από την 22266/11-07-2016 γραπτή πρόσκληση του 
προέδρου της , κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας 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 Δημήτριος 
3. Σολάκης Άγγελος 
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
5. Ηλιάδης Νικόλαος 
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
7. Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.       Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2.      Ζαχαριάδης Παύλος 
 

        Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθει το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης 
Μιχαήλ. 
       Το  σώμα  ομόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 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 Δήμου 
Δράμας. 
       Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, 
γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, 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 4o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης παρουσιάζει στα μέλη 
της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 26280/11-07-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Δράμας, σχετικά με την «Έγκριση ασκήσεως έφεσης, κατά της ως άνω της υπ΄αριθ. 8/2015 
οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία-Μισθωτική) 
-και- κατά των : (1) εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠ-
ΠΟΣ & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΑΜΑ Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στη 
Δράμα (Αγίας Βαρβάρας 4) και εκπροσωπείται νομίμως από τον Αθανάσιο Πάππο του Δη-
μητρίου και (2) Στέλλας Παπαθανάση του Στεφάνου, κατοίκου Δράμας, ενώπιον του Εφετεί-
ου Θράκης», και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 

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

ΣΧΕΤ.: το υπ΄αριθ.πρωτ. 50053/2015 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας.     
         

                                   ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
                                περί ασκήσεως ένδικου μέσου 
                  ( άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ’ και 2 του Ν. 3852/2010 ) 
 

Θέμα : έγκριση ασκήσεως έφεσης, κατά της ως άνω της υπ΄αριθ. 8/2015 οριστικής απόφα-
σης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία-Μισθωτική) -και- κατά των : 
(1) εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ε.Π.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΑΜΑ Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στη Δράμα (Αγίας 
Βαρβάρας 4) και εκπροσωπείται νομίμως από τον Αθανάσιο Πάππο του Δημητρίου και (2) 
Στέλλας Παπαθανάση του Στεφάνου, κατοίκου Δράμας, ενώπιον του Εφετείου Θράκης. 

Όσον αφορά την υπ΄αριθ. 8/2015 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Δράμας (Ειδική Διαδικασία-Μισθωτική), η οποία μου απεστάλη με το ως άνω υπ΄αριθ.πρωτ. 
50053/2015 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας. : 

 Γνωμοδοτώ υπέρ της εγκρίσεως της ασκήσεως, από το Δήμο Δράμας, ενώπιον 
του Εφετείου Θράκης, της υπ΄αριθ.καταθ. 1439/ΕΦ94/2015 έφεσης, στρεφομένης κατά της 
ως άνω της υπ΄αριθ. 8/2015 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας 
(Ειδική Διαδικασία-Μισθωτική) -και- κατά των : (1) εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την 
επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΑΜΑ 
Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στη Δράμα (Αγίας Βαρβάρας 4) και εκπροσωπείται νομίμως από 
τον Αθανάσιο Πάππο του Δημητρίου και (2) Στέλλας Παπαθανάση του Στεφάνου, κατοίκου 
Δράμας, περί ακυρώσεως και εξαφανίσεως της ως άνω εκκαλουμένης υπ΄αριθ. 8/2015 ορι-
στικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία-Μισθωτική) 
κατά το μέρος της που αυτή απέρριψε την κρινομένη υπ΄αριθ.καταθ. 1557μισ12/2013 αγω-
γή του ενάγοντος και ήδη εκκαλούντος Δήμου Δράμας κατά των ως άνω δύο αντιδίκων (ε-
ναγομένων και ήδη εφεσίβλητων), όπως η κρινομένη αγωγή του Δήμου Δράμας περιορί-
σθηκε νομίμως και παραδεκτώς δια της παραιτήσεώς του από το αγωγικό αίτημα καταβο-
λής του μισθώματος του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ούτως ώστε να γίνει κα-
θ΄ολοκληρίαν δεκτή η κρινομένη υπ΄αριθ.καταθ. 1557μισ12/2013 αγωγή του ενάγοντος και 
ήδη εκκαλούντος Δήμου Δράμας κατά των ως άνω δύο αντιδίκων (εναγομένων και ήδη ε-
φεσίβλητων), όπως αυτή περιορίσθηκε νομίμως και παραδεκτώς δια της παραιτήσεώς του 
από το αγωγικό αίτημα καταβολής του μισθώματος του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, 
για τους, λεπτομερώς αναφερόμενους στο ιστορικό της εν λόγω έφεσης, νόμιμους, βάσι-
μους και αληθείς λόγους.  
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Σημειωτέον ότι η εν λόγω έφεση ασκήθηκε εκ μέρους του Δήμου Δράμας, λόγω κα-
τεπείγοντος, προκειμένου να μην παρέλθει άπρακτη η προς τούτο νόμιμη προθεσμία κι 
απωλέσει ο Δήμος Δράμας το εν λόγω δικαίωμά του. 

Προς τούτο, επισυνάπτω στην παρούσα, αντίγραφο της εν λόγω υπ΄αριθ.καταθ. 
1557μισ12/2013 αγωγής, αντίγραφο της εν λόγω υπ΄αριθ. 8/2015 οριστικής απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία-Μισθωτική) καθώς και αντίγραφο της 
εν λόγω υπ΄αριθ.καταθ. 1439/ΕΦ94/2015 έφεσης .-     

    Η Νομική Σύμβουλος 
                                                Δήμου Δράμας 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας 
υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιγ΄και 2 του Ν 3852/2010 και το έγγραφο 
της υπηρεσίας 
 

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

 ΕΓΚΡΙΝΕΙ την άσκηση, από το Δήμο Δράμας, ενώπιον του Εφετείου Θράκης, της 
υπ΄αριθ.καταθ. 1439/ΕΦ94/2015 έφεσης, στρεφομένης κατά της υπ΄αριθ. 8/2015 οριστικής 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία-Μισθωτική) -και- κατά 
των : (1) εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ε.Π.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΑΜΑ Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στη Δράμα (Αγίας 
Βαρβάρας 4) και εκπροσωπείται νομίμως από τον Αθανάσιο Πάππο του Δημητρίου και (2) 
Στέλλας Παπαθανάση του Στεφάνου, κατοίκου Δράμας. 

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