
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 168/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 15
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 27 – 05 - 2014 

 

Θέµα 6
ο
: Άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αριθµ. 4/55/17-03-2014 

απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.. 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 27η του µηνός  Μαΐου 2014 και ώρα 11.00 π.µ.  στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 28204/21-5-2014 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10. 
      Ο κ. Παπαθεοδώρου Ανέστης  ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης Μιχαήλ.  
Απουσία του προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. Χαραλαµπίδης 
Ανδρέας. 
         Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαραλαµπίδης Ανδρέας          Χαρακίδης Κυριάκος                     
Ζαχαριάδης Παύλος            
Μλεκάνης Μιχαήλ            
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος            Χλιάρα  Παναγιώτα 
Νικολαίδης Φώτιος        
Τερζής Ανέστης  
Παπαδόπουλος  Γεώργιος                                                    
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   του ∆. ∆ράµας 
,Π Ε Οικονοµικών  
             Ο  κ. αντιπρόεδρος   εισηγούµενος το 6ο  θέµα της   ηµερήσιας   διάταξης  
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 26712/13-05-2014 
έγγραφο της  ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών που λέει τα εξής: 
 
     ΘΕΜΑ: « Άσκηση ενδίκων µέσων κατά της   υπ΄αριθµ. 4/55/17-03-2014 απόφασης της 

Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006. 
 
 Σας αποστέλλουµε συνηµµένα την υπ΄αριθµ. 4/55/17-03-2014 απόφαση της Ειδικής 
Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006,  σχετικά µε την προσφυγή του ∆ήµου ∆ράµας κατά 
της αριθµ. 647/20-01-2014 απόφασης του Γ.Γ.της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης, µε την οποία ακύρωνε την αριθµ. 534/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 
επιβολής  προστίµου στην εταιρεία « COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για 
«αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικής έκτασης 500,00 τ.µ. στον λόφο Κορυλόβου ∆ράµας για την 
εγκατάσταση και λειτουργία κεραίας κινητής τηλεφωνίας, για τα οικονοµικά έτη 2008, 2009, 2010, 
2011 & 2012.»  
 
Σε εφαρµογή των διατάξεων του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  παρ. 1, όπου ορίζεται ότι : « H 
Οικονοµική  Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:  



ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ένδικων βοηθηµάτων και ένδικων µέσων » , 
παρακαλούµε για την λήψη σχετικής απόφασης, προκειµένου να προσβάλουµε την αριθµ. 
4/55/17-03-2014 απόφαση στα αρµόδια δικαστήρια. 
Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στη Νοµική Υπηρεσία  του ∆ήµου, για την παροχή σχετικής 
γνωµοδότησης, σε εφαρµογή της  παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 35282/2010. 
 
Συνηµµένα : α)  η αριθµ. 4/55/17-03-2014 απόφαση της επιτροπής άρθρου 152 Ν. 3463/2006. 
                   β)  η αριθµ. 647/20-01-2014 απόφαση του Γ.Γ.Α.∆.Μ-Θ. 
        γ)  η αριθµ. 534/2013 απόφαση του ∆.Σ.  
 

       
Στη συνέχεια σας διαβάζω την γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας η οποία 
έχει ως εξής: 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

                                  περί ασκήσεως ενδίκου µέσου  

                  ( άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ’ και 2 του Ν. 3852/2010) 

 Θέµα : άσκηση από το ∆ήµο ∆ράµας αιτήσεως ακυρώσεως κατά της υπ΄αριθ. 55/17-3-
2014 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152  του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ, Α΄, 
298/05-09-2011) της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ενώπιον του 
∆ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής . 

Σχετ. : το υπ΄αριθ.πρωτ. 26712/2014 έγγραφο του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών προς την Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου ∆ράµας 

                                               ------------------------ 

                                Επί του εν λόγω θέµατος, γνωµοδοτώ υπέρ της ασκήσεως από το 
∆ήµο ∆ράµας αιτήσεως ακυρώσεως, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής, κατά 
της υπ΄αριθ. 55/17-3-2014 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ, Α΄, 298/05-09-2011) της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης που περιέχεται σε ακριβές απόσπασµα από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης 
της ως άνω Ειδικής Επιτροπής κατά την 17-3-2014, η οποία απέρριψε, για τους λόγους 
που εκτίθενται στο σκεπτικό αυτής, την κρινοµένη από 21-2-2014 προσφυγή του ∆ήµου 
∆ράµας στρεφοµένη κατά της υπ΄αριθµ. 647/20-1-2014 απόφασης του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, µε την οποία έγινε 
δεκτή η από 27-11-2013 προσφυγή της εταιρίας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» στρεφοµένη κατά της υπ΄αριθ. 534/2013 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ράµας µε θέµα «Επιβολή προστίµου για αυθαίρετη 
κατάληψη δηµοτικής έκτασης 500,00 τ.µ. στον λόφο Κορυλόβου στην εταιρία Cosmote-
Κινητές Τηλεφωνίες Α.Ε» -και- ακυρώθηκε η ως άνω υπ΄αριθ. 534/2013 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ράµας.  

Προς τούτο, επισυνάπτω, στην παρούσα, αντίγραφο της εν λόγω υπ΄αριθ. 55/17-
3-2014 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152  του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ, Α΄, 
298/05-09-2011) της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης .- 

                                               Η Νοµική Σύµβουλος ∆ήµου ∆ράµας  

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. 



Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω ,µετά από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
 

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

 

1. την άσκηση ένδικων βοηθηµάτων και ένδικων µέσων και ειδικότερα  την 
άσκηση από το ∆ήµο ∆ράµας αιτήσεως ακυρώσεως κατά της υπ΄αριθ. 55/17-3-
2014 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152  του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ, Α΄, 298/05-09-2011) της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής . 

 

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

  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 168/2014 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

                                                 
                                                  ∆έσποινα Σιδηροπούλου                                                

 


