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Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦΑ-
ΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 144. «Άσκηση αγωγής απόδοσης χρήσεως 
μισθίου και καταβολής οφειλομένων 
μισθωμάτων και αποζημιώσεως χρή-
σης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Δράμας και κατά την ειδική 
διαδικασία των μισθωτικών διαφορών, 
στρεφομένης κατά των: (1) Αναστασίου 
Παπά του Νικολάου-Ιωάννη, κατοίκου 
Δράμας (Βενιζέλου και Κουντουριώτου 
γωνία), (Α.Φ.Μ.  024294274 της Δ.Ο.Υ. 
Δράμας) -και- (2)   Γερβασίου Γεωργιά-
δη του Πολυχρόνη, κατοίκου Δράμας, 
οδός Αν.Καλβου 18 (Α.Φ.Μ. : 028785240 
της Δ.Ο.Υ. Δράμας) .»  

Ομόφωνα 

 

2 145. « Άσκηση αγωγής απόδοσης χρήσεως 
μισθίου και καταβολής οφειλομένων 
μισθωμάτων και αποζημιώσεως χρή-
σης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Δράμας και κατά την ειδική 
διαδικασία των μισθωτικών διαφορών, 
στρεφομένης κατά των : (1) της ομόρ-
ρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΙ-
ΝΑΡΕΤΖΗΣ-ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Ο.Ε.» και 
με το διακριτικό τίτλο «ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ», 
η οποία εδρεύει στη Δράμα (Τέρμα Πα-
τριάρχου Διονυσίου) και εκπροσωπεί-
ται νομίμως από τους κάτωθι δεύτερο 
και τρίτη των εναγομένων, (2) Δημητρί-
ου Μιναρετζή του Ηλία, κατοίκου Δρά-
μας (Τέρμα Πατριάρχου Διονυσίου), ως 
ομόρρυθμου εταίρου της ως άνω, πρώ-
της των εναγομένων, ομόρρυθμης εται-
ρίας, (3) Σταυρούλας Καλαϊτζίδου του 
Γεωργίου, κατοίκου Δράμας (Τέρμα 
Πατριάρχου Διονυσίου), ως ομόρρυθ-
μης εταίρου της ως άνω, πρώτης των 
εναγομένων, ομόρρυθμης εταιρίας -και- 
(4) Γεωργίου Καλαϊτζίδη του Θεοδώρου, 
κατοίκου Δράμας (οδός Γράμμου αριθ. 
4) 

Ομόφωνα 

 

3 146. Άσκηση αγωγής καταβολής οφειλομέ-
νων μισθωμάτων, ενώπιον του Μονο-
μελούς Πρωτοδικείου Δράμας και κατά 
την ειδική διαδικασία των μισθωτικών 
διαφορών, στρεφομένης κατά των: (1) 
Μαρίας Παπαδοπούλου του Γρηγορίου, 
κατοίκου Δράμας, οδός Μενεμένης α-
ριθ. 42 ( ΑΦΜ 134553804 Δ.Ο.Υ. Δρά-
μας) -και- (2) Γρηγορίου Παπαδόπου-
λου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, 
οδός Μενεμένης αριθ. 42 (ΑΦΜ  
039562395 ΔΟΥ Δράμας).  »  

Ομόφωνα 
 



4 147. «Έγκριση  ασκήσεως έφεσης, κατά της 
ως άνω της υπ΄αριθ. 8/2015 οριστικής 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία-
Μισθωτική) -και- κατά των : (1) εται-
ρίας περιορισμένης ευθύνης με την 
επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ & 
ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.» και με το διακριτικό τίτ-
λο «ΥΔΡΑΜΑ Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει 
στη Δράμα (Αγίας Βαρβάρας 4) και 
εκπροσωπείται νομίμως από τον Αθα-
νάσιο Πάππο του Δημητρίου και (2) 
Στέλλας Παπαθανάση του Στεφάνου, 
κατοίκου Δράμας, ενώπιον του Εφε-

τείου Θράκης»  

Ομόφωνα 
 

5 148. Έγκριση πρακτικού πεπραγμένων α-
πολογιστικών στοιχείων λειτουργίας 
Κ.Κ.Α.  A΄ εξαμήνου 2016 

Ομόφωνα 
 

6 149. Απ’ ευθείας ανάθεση έργου: «ΟΔΟ-
ΠΟΙΪΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ» 

Ομόφωνα 
 

7 150. 
Ψήφιση πιστώσεων Ομόφωνα 

 

 

     Δράμα 12-07-2016 
       Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


