
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Δράμα    11 / 07 /2016 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                       Αρ. Πρωτ.: 26298 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 
Αριθμός πρόσκλησης  17 

 
 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 
 

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας 
 

1. Καραμπατζάκη Δημήτριο 
2. Ηλιάδη Νικόλαο 
3. Παπαδόπουλο Γεώργιο 
4. Σολάκη Άγγελο 
5. Παναγιωτίδη Αλέξανδρο 
6. Χαραλαμπίδη Ανδρέα 
7. Ζαχαριάδη Παύλο 
8. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο 

                  
                 Σας καλούμε την 12η Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ., να συμμετάσχετε σε 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα, 
προκειμένου να συζητήσουμε και να ληφθεί απόφαση στα θέματα: 

 
1. Aσκηση αγωγής απόδοσης χρήσεως μισθίου και καταβολής οφειλομένων 

μισθωμάτων και αποζημιώσεως χρήσης, ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου 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 Γεωργιάδη του Πολυχρόνη, 
κατοίκου Δράμας, οδός Αν.Καλβου 18 (Α.Φ.Μ. : 028785240 της Δ.Ο.Υ. Δράμας)  

2. Aσκηση αγωγής απόδοσης χρήσεως μισθίου και καταβολής οφειλομένων 
μισθωμάτων και αποζημιώσεως χρήσης, ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Δράμας και κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών 
διαφορών, στρεφομένης κατά των : (1) της ομόρρυθμης εταιρίας με την 
επωνυμία «ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ-ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Ο.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο 
«ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ», η οποία εδρεύει στη Δράμα (Τέρμα Πατριάρχου Διονυσίου) και 
εκπροσωπείται νομίμως από τους κάτωθι δεύτερο και τρίτη των εναγομένων, 
(2) Δημητρίου Μιναρετζή του Ηλία, κατοίκου Δράμας (Τέρμα Πατριάρχου 
Διονυσίου), ως ομόρρυθμου εταίρου της ως άνω, πρώτης των εναγομένων, 
ομόρρυθμης εταιρίας, (3) Σταυρούλας Καλαϊτζίδου του Γεωργίου, κατοίκου 
Δράμας (Τέρμα Πατριάρχου Διονυσίου), ως ομόρρυθμης εταίρου της ως άνω, 
πρώτης των εναγομένων, ομόρρυθμης εταιρίας -και- (4) Γεωργίου Καλαϊτζίδη 
του Θεοδώρου, κατοίκου Δράμας (οδός Γράμμου αριθ. 4)..   

3. Aσκηση αγωγής καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων, ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας και κατά την ειδική διαδικασία των 
μισθωτικών διαφορών, στρεφομένης κατά των: (1) Μαρίας Παπαδοπούλου του 
Γρηγορίου, κατοίκου Δράμας, οδός Μενεμένης αριθ. 42 ( ΑΦΜ 134553804  

 
 

 



 
 
 
 
 

Δ.Ο.Υ. Δράμας) -και- (2) Γρηγορίου Παπαδόπουλου του Γεωργίου, κατοίκου 
Δράμας, οδός Μενεμένης αριθ. 42 (ΑΦΜ  039562395 ΔΟΥ Δράμας).   

4. «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 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» 

5. Έγκριση πρακτικού πεπραγμένων απολογιστικών στοιχείων 
λειτουργίας Κ.Κ.Α.  A΄ εξαμήνου 2016 

6. Απ’ ευθείας ανάθεση έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ» 
7. Ψήφιση πιστώσεων 

 
 

      Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις  διατάξεις  
του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,  για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στo θέμα της 
ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας 

 
 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

  
                                                  Μαμσάκος Χριστόδουλος 

Δήμαρχος Δράμας 
 
 
 
 

 
 


