
 

 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 153/2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  18
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 11-8-2011 

ΘΕΜΑ 10ο ΕΚΤΑΚΤΟ: Άσκηση ενδίκου µέσου 

 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 11 του µηνός Αυγούστου  2011 και ώρα 
13.30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
42227/8-8-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Ο κ. Γκάνης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του.Έτσι κλήθηκε 
και παρευρέθει ο επόµενος κατά σειρά κ. Νικολαίδης Φώτιος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ  (8) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος                               
Ζαχαριάδης Παύλος  
Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα     Μήτρου Γεώργιος 
Νικολαίδης Φώτιος 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. πρόεδρος  εισηγούµενος το 10ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
λέει στα µέλη της επιτροπής τα εξής: 

Σας διαβάζω  την από 9-8-2011 γνωµοδότηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆. 

∆ράµας για άσκηση αναιρέσεως κατά της υπ ΄αριθµ. 427/2010 οριστικής απόφασης 

του Τριµελούς Εφετείου Θράκης , η οποία λέει τα εξής:  

Επί του εν λόγω θέµατος, γνωµοδοτώ υπέρ της ασκήσεως από το ∆ήµο ∆ράµας 

αναιρέσεως, ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά των : 1) Αθανατσίκη Μαγδαληνής του 

Γεωργίου, κατοίκου Χωριστής ∆ράµας, 2) Τσιγκιοζίδη Γαβριήλ του Γεωργίου, 3) 

Βουρκούδη Σοφίας του Ιορδάνη, 4) Τσουρουκίδη Νεόφυτου του Σάββα, 5) 



 

 
 

   
  

 

Μουρουσίδου Γεωργίας του Κωνσταντίνου, 6) Λαζαράκη Αθανασίου του Λαζάρου, 7) 

Παπαδοπούλου Κύρας του Γεωργίου, 8) Αντώνογλου Χαρίκλειας του Γεωργίου, 9) 

Σεπέρα Παναγιώτα του Ιωάννη, 10) Παστραφίδη Σάββα του Γεωργίου, κατοίκων 

∆ράµας, και 11) Ελευθεριάδου Ελένης του ∆ηµητρίου, κατοίκου Προσοτσάνης 

∆ράµας, -και- κατά της ως άνω υπ΄αριθ. 427/2010 οριστικής απόφασης του 

Τριµελούς Εφετείου Θράκης η οποία απέρριψε, κατ΄ουσίαν, την κρινοµένη από 22-

12-2008 και µε αριθµ.εκθ. 35/2009 έφεση του ∆ήµου ∆ράµας κατά των ως άνω 

αντιδίκων και κατά της υπ΄αριθ. 142/2008 οριστικής απόφασης του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου ∆ράµας (ειδική διαδικασία), µη γενοµένων δεκτών των προβληθέντων 

λόγων εφέσεως του ∆ήµου ∆ράµας και µη γενοµένων δεκτών των αιτηθεισών από το 

∆ήµο ∆ράµας ακυρώσεως-εξαφανίσεως της ως άνω υπ΄αριθ. 142/2008 οριστικής 

απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας (ειδική διαδικασία) κατά το µέρος 

της που αυτή κάνει δεκτή την κρινοµένη από 26-11-2007 και υπ`αριθ. καταθ. 

3073Εργ30/26-11-2007 αγωγή των ως άνω αντιδίκων κατά του ∆ήµου ∆ράµας     -

και- υποχρεώνει το ∆ήµο ∆ράµας να καταβάλει στον καθένα από τους ως άνω 

αντιδίκους τα κάτωθι χρηµατικά ποσά : (1) στη Μαγδαληνή Αθανατζίκη το ποσό των 

8.222,19 Ευρώ, (2) στον Γαβριήλ Τσιγκοζίδη το ποσό των 8.284,05 Ευρώ, (3) στην 

Σοφία Βουρκούδη το ποσό 8.545,35 Ευρώ, (4) στον Νεόφυτο Τσουρουκίδη το ποσό 

των 8.296,68 Ευρώ , (5) στην Γεωργία Μουρουσίδου το ποσό των 8.471,74 Ευρώ, 

(6) στον Αθανάσιο Λαζαράκη το ποσό των 8.345,67 Ευρώ, (7) στην Κύρα 

Παπαδοπούλου το ποσό των 8.431,41 Ευρώ , (8) στην Χαρίκλεια Αντώνογλου το 

ποσό των 8.407,08 Ευρώ, (9) στην Παναγιώτα Σέπερα το ποσό των 8.363,19 Ευρώ, 

(10) στον Σάββα Παστραφίδη το ποσό των 6.963,86 Ευρώ και (11) στην Ελένη 

Ελευθεριάδου το ποσό των 6.935,41 Ευρώ, για προσαυξήσεις νυχτερινής εργασίας 

και εργασίας Κυριακές και αργίες κατά το χρονικό διάστηµα από 14-12-2004 έως 16-

12-2005, και όλα τα παραπάνω ποσά νοµιµοτόκως (µε ποσοστό τόκου 6% ετησίως) 

από την επίδοση της κρινοµένης αγωγής και µέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως -KAI- 



 

 
 

   
  

 

απορρίψεως καθ΄ολοκληρίαν της κρινοµένης από 26-11-2007 και υπ`αριθ. καταθ. 

3073Εργ30/26-11-2007 αγωγής των ως άνω αντιδίκων κατά του ∆ήµου ∆ράµας.  

Προς τούτο, επισυνάπτω στην παρούσα αντίγραφο της εν λόγω υπ΄αριθ. 

υπ΄αριθ. 427/2010 οριστικής απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Θράκης .- 

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά.     

Τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής  αφού άκουσαν  τον κ. πρόεδρο που 
διάβασε την γνωµοδότηση της Νοµικής Συµβούλου σχετικά µε το θέµα αυτό , 
είδαν την υπ΄αριθ. 427/2010 οριστική απόφαση του Τριµελούς Εφετείου Θράκης 
και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

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

-την άσκηση αναιρέσεως από το ∆ήµο  ∆ράµας κατά της υπ’ αριθµ. 
427/2010 οριστικής απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Θράκης 

-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 153/2011 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος            Η Ειδική Γραµµατέας             Τα µέλη            

                                          ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


