
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 284/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  30
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 25-11-2011 

ΘΕΜΑ 3
ο
: Άσκηση ανακοπής ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας και 

άσκηση αναστολής ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας -  Πράξη 
Εφαρµογής 1/1989 (Βαµβακίδου Σταυρούλα) 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Παρασκευή 25 του µηνός Νοεµβρίου  2011 και ώρα 
11.30 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 67199/25-11-2011 

κατεπείγουσα πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 
στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του 

∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 3o θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 65866/25-11-11 έγγραφο της  ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την Άσκηση ανακοπής ενώπιον του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου ∆ράµας και άσκηση αναστολής ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου ∆ράµας -  Πράξη Εφαρµογής 1/1989 (Βαµβακίδου Σταυρούλα) 
,το οποίο λέει τα εξής: 
 

Σας αποστέλλουµε συνηµµένα την παραπάνω σχετική  µε τα συνηµµένα της και 
παρακαλούµε για την απόφασή σας.  
  Σας γνωρίζουµε ότι και η Υπηρεσία µας εισηγείται την  άσκηση των ενδίκων 
µέσων  ενώπιον του Μονοµελούς και του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας όπως 
αυτά περιγράφονται στην παραπάνω σχετική γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 
του δήµου ∆ράµας, για τους ίδιους λόγους που περιγράφονται σ’ αυτή. 

 
   



Στη συνέχεια διάβασε στα µέλη της Επιτροπής την γνωµοδότηση της Νοµικής 
Συµβούλου η οποία λέει τα εξής: 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

περί ασκήσεως ενδίκου µέσου 

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

Θέµα : άσκηση ανακοπής ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας      -
και- άσκηση αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

∆ράµας. 

Σχετ. : (α) το υπ΄αριθ.πρωτ. 62856/2011 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών ∆ήµου ∆ράµας. 

Όσον αφορά την από 8-11-2011 επιταγή προς πληρωµή που συνετάγη παρά πόδα 
ακριβούς αντιγράφου εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ΄αριθ. 591∆Π38/14-3-
2008 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, η επίδοση της οποίας 
από την αντίδικο Σταυρούλα Βαµβακίδου του Χαράλαµπου, σύζυγο Ευθυµίου 
Μελισσόπουλο, κάτοικο ∆ράµας, προς το ∆ήµο ∆ράµας, στις 8-11-2011, άρχισε, 
σύµφωνα µε το άρθρο 924 Κ.Πολ.∆., την αναγκαστική εκτέλεση, σε βάρος του ∆ήµου 
∆ράµας, της εν λόγω διαταγής πληρωµής  -και-  µε την οποία επιτάσσεται ο ∆ήµος 
∆ράµας να καταβάλει στην αντίδικο : (α) το ποσό των 110.076 Ευρώ για την  αποζηµίωση 
λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (ρυµοτοµίας), των επίδικων εδαφικών τµηµάτων 
ιδιοκτησίας της αντιδίκου, συνολικού εµβαδού 917,30 τετραγωνικών µέτρων, η οποία 
καθορίσθηκε οριστικώς στο ποσό των εκατόν είκοσι (120) Ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο 
µε την υπ΄αριθ. 141/2004 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας (ειδική 
διαδικασία) και της οποίας η αντίδικος αναγνωρίσθηκε δικαιούχος µε την υπ΄αριθ. 
119/2007 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας-ειδική διαδικασία, (β) το ποσό 
των 1.799 Ευρώ για τη δικαστική δαπάνη που επιδικάσθηκε µε την εν λόγω διαταγή 
πληρωµής, (γ) το ποσό των 35.559,81 Ευρώ για τόκους από την 1-6-2008 έως και την 
από 8-11-2011 επίδοση της εν λόγω επιταγής προς πληρωµή, (δ) το ποσό των 3.200 
Ευρώ για έξοδα έκδοσης απογράφου, αντιγράφου εξ απογράφου, σύνταξης επιταγής 
προς εκτέλεση και νοµική συµβουλή και (ε)  το ποσό των 29 Ευρώ για έξοδα επίδοσης, 
σας γνωρίζω τα εξής : 

Γνωµοδοτώ υπέρ της ασκήσεως, από το ∆ήµο ∆ράµας, ενώπιον του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου ∆ράµας, ανακοπής περί ακυρώσεως της εν λόγω,  δια της από 8-11-2011 
επιδόσεως της ως άνω από 8-11-2011 επιταγής  αρξαµένης, σε βάρος του ∆ήµου 
∆ράµας, αναγκαστικής εκτελέσεως της ως άνω υπ΄αριθ. 591∆Π38/14-3-2008 διαταγής 
πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, στρεφοµένης κατά της ανωτέρω 
επισπεύδουσας, Σταυρούλας Βαµβακίδου του Χαράλαµπου, συζύγου Ευθυµίου 
Μελισσόπουλου, κατοίκου ∆ράµας, για τους κάτωθι λόγους : 
( 1α ) η εν λόγω, δια της από 8-11-2011 επιδόσεως της ως άνω από 8-1-2011 επιταγής 
προς πληρωµή αρξαµένη, αναγκαστική εκτέλεση, σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας, της ως 
άνω υπ΄αριθ. 591∆Π38/14-3-2008 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
∆ράµας, πάσχει από ακυρότητα για το λόγο ότι η ως άνω από 8-11-2011 επιταγή προς 
πληρωµή  είναι άκυρη ως µη σύννοµη δεδοµένου ότι, στην κρινοµένη περίπτωση, µε την 
εν λόγω από 8-11-2011 επιταγή προς πληρωµή, η αντίδικος επιτάσσει, όλως αβασίµως, 
αυθαιρέτως και µη συννόµως, τον καθ΄ου ∆ήµο ∆ράµας, να της καταβάλει τόκους, 
συνολικού ύψους 35.559,81 Ευρώ, επί του ένδικου κεφαλαίου των 110.076 Ευρώ, για το 
χρονικό διάστηµα από την 1-6-2008 έως και την 8-11-2011 επίδοση της ως άνω από 8-
11-2011 επιταγής προς πληρωµή, ήτοι τόκους αρξαµένους δύο (2) µήνες µετά την 
προηγούµενη από 24-3-2008 επίδοση από την αντίδικο, προς το ∆ήµο ∆ράµας, ακριβούς 
αντιγράφου εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού της ως άνω διαταγής πληρωµής µετά 



της παρά πόδα αυτού από 24-3-2008 επιταγής προς πληρωµή, ενώ, αντιθέτως, 
σύµφωνα µε το Νόµο, ο ∆ήµος ∆ράµας δεν οφείλει τους ως άνω επιτασσοµένους προς 
πληρωµή τόκους, συνολικού ύψους 35.559,81 Ευρώ, επί του ένδικου κεφαλαίου των 
110.076 Ευρώ, καθόσον η τοκοφορία, µεταξύ άλλων, και του ένδικου κεφαλαίου των 
110.076 Ευρώ άρχεται από την από 8-11-2011 επίδοση της ως άνω από 8-11-2011 
επιταγής προς πληρωµή δεδοµένου ότι, στην κρινοµένη περίπτωση, η αντίδικος δεν 
τήρησε τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 3068/2002 «Συµµόρφωση της 
∆ιοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ, A΄, 274/14-11-
2002), δηλαδή η αντίδικος δεν είχε κοινοποιήσει, προς το ∆ήµο ∆ράµας, απλό αντίγραφο 
της εν λόγω υπ΄αριθ. 591∆Π38/14-3-2008 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου ∆ράµας (ήτοι, χωρίς επιταγή προς πληρωµή), τουλάχιστον εξήντα (60) 
ηµέρες πριν από την προαναφερθείσα, προηγούµενη από 24-3-2008 επίδοση από την 
ιδία, προς το ∆ήµο ∆ράµας, ακριβούς αντιγράφου εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού 
της εν λόγω υπ΄αριθ. 591∆Π38/14-3-2008 διαταγής πληρωµής µετά της παρά πόδα 
αυτού από 24-3-2008 επιταγής της προς πληρωµή, ενώ, σηµειωτέον, η όψιµη επίδοση 
από την αντίδικο, προς το ∆ήµο ∆ράµας, του εν λόγω απλού αντιγράφου της εν λόγω 
υπ΄αριθ. 591∆Π38/14-3-2008 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
∆ράµας (ήτοι, χωρίς επιταγή προς πληρωµή), η οποία έλαβε χώρα µόλις στις 16-6-2011, 
δε θεραπεύει, εκ των υστέρων, την ως άνω συντελεσθείσα παράλειψη ( υπ΄αριθ. 
3921/2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και υπ΄αριθ. 2006/2010 απόφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δηµοσιευµένες αµφότερες στην ηλεκτρονική 
Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). 
( Α2 ) άλλως και σε περίπτωση που ο ανωτέρω λόγος δε γίνει δεκτός από το ∆ικαστήριο, 
η εν λόγω, δια της από 8-11-2011 επιδόσεως της ως άνω από 8-1-2011 επιταγής προς 
πληρωµή αρξαµένη, αναγκαστική εκτέλεση, σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας, της ως άνω 
υπ΄αριθ. 591∆Π38/14-3-2008 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
∆ράµας, πάσχει από ακυρότητα για το λόγο ότι η ως άνω από 8-11-2011 επιταγή προς 
πληρωµή είναι άκυρη ως µη σύννοµη δεδοµένου ότι αυτή αντιβαίνει και αντίκειται ευθέως 
στη διάταξη του άρθρου 21 του 21 του Β.∆. της 26-6/10-7-1944 “Περί κώδικος των νόµων 
περί δικών του ∆ηµοσίου” σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν.∆. 31/1968 
«Περί προστασίας της περιουσίας των οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως και 
ρυθµίσεως ετέρων τινών θεµάτων» (ΦΕΚ, Α’, 281) και τη διάταξη της παραγράφου 3 του 
άρθρου 276 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ, Α’ , 
114/8-6-2006), καθόσον, στην κρινοµένη περίπτωση, µε την εν λόγω από 8-11-2011 
επιταγή της προς πληρωµή, η αντίδικος επιτάσσει, όλως αβασίµως, αυθαιρέτως και µη 
συννόµως, το ∆ήµο ∆ράµας, να καταβάλει σε αυτή, τόκους, υπολογισθέντες µε ποσοστό 
υψηλότερο του ποσοστού 6 % ετησίως, το οποίο ισχύει, σύµφωνα µε τις ως άνω 
διατάξεις, για το ∆ήµο ∆ράµας, ως Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), και, 
συγκεκριµένα, επιτάσσει το ∆ήµος ∆ράµας, όλως αβασίµως, αυθαιρέτως και µη 
συννόµως, να της καταβάλει, ως τόκους για το ένδικο κεφάλαιο των 110.076 Ευρώ, για το 
χρονικό διάστηµα από την 1-6-2008 έως και την 8-11-2011 επίδοση της εν λόγω από 8-
11-2011 επιταγής προς πληρωµή, το αβάσιµο, αυθαίρετο και µη σύννοµο ποσό των 
35.559,81 Ευρώ, αντί του, ορθώς, βασίµως και συννόµως υπολογισθέντος µε το ποσοστό 
6 % ετησίως, ποσού των 22.698,30 Ευρώ 

-και- 

( Β ) η εν λόγω, δια της από 8-11-2011 επιδόσεως της ως άνω από 8-1-2011 επιταγής 
προς πληρωµή αρξαµένη, αναγκαστική εκτέλεση, σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας, της ως 
άνω υπ΄αριθ. 591∆Π38/14-3-2008 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
∆ράµας, πάσχει από ακυρότητα για το λόγο ότι η ως άνω από 8-11-2011 επιταγή προς 
πληρωµή είναι άκυρη ως µη σύννοµη καθόσον, στην κρινοµένη περίπτωση, το ποσό που 
η αντίδικος, όλως αβασίµως, αυθαιρέτως και µη συννόµως, επιτάσσει, µε την εν λόγω 
από 8-11-2011 επιταγή της προς πληρωµή, το ∆ήµο ∆ράµας, να της καταβάλει για 
έκδοση απογράφου, αντιγράφου εξ απογράφου, σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση και 
νοµική συµβουλή, και συγκεκριµένα το ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200) 



Ευρώ, δεν είναι σύννοµο, δεδοµένου ότι αυτό, λαµβανοµένων υπόψη και των 
πραγµατικών αναγκαίων εξόδων, στα οποία υποβλήθηκε η αντίδικος προκειµένου να 
µπορέσει να εκδώσει και να λάβει πρώτο απόγραφο εκτελεστό της εν λόγω υπ΄αριθ. 
591∆Π38/14-3-2008 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας ούτως 
ώστε να κινήσει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης αυτής σε βάρος του ∆ήµου 
∆ράµας, ανερχοµένων µόλις στο ποσό των 538,50 Ευρώ, το οποίο η αντίδικος κατέβαλε 
για τέλος απογράφου δυνάµει του υπ΄αριθ. ΑΑ 3376/7-3-2008 διπλοτύπου εισπράξεως 
του ∆ηµοσίου Ταµείου ∆ράµας -και- στο ποσό των 89,39 Ευρώ, το οποίο η αντίδικος 
κατέβαλε υπέρ του Ταµείου Νοµικών δυνάµει του υπ΄αριθ. 9603156/7-3-2008 διπλοτύπου 
εισπράξεως της Εθνικής Τράπεζας, υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται και ορίζεται 
σχετικώς στις οικείες διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε 
την οικεία διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.∆. 3026/1954 “Κώδικας περί 
∆ικηγόρων”, στην οποία ορίζεται ρητώς ότι : “Για την σύνταξιν επιταγής προς εκτέλεσιν 
τίτλων εκτελεστών το ελάχιστον όριο της αµοιβής κανονίζεται ως εξής : Επί αποφάσεως 
Ειρηνοδικείου ......, επί αποφάσεως Πρωτοδικείου δραχµές 40....”. σε συνδυασµό µε το 
άρθρο 99 του ιδίου Ν.∆., η αµοιβή για την σύνταξη επιταγής προς εκτέλεση (πληρωµή), 
στην προκειµένη περίπτωση που ο εκτελεστός τίτλος είναι διαταγή πληρωµής του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, ανέρχεται στο ποσό των 40 µεταλλικών δραχµών, 
ήτοι, σύµφωνα µε την ισχύουσα υπ΄αριθ. 12398/9-2-1989 απόφαση του Υπουργού 
∆ικαιοσύνης (ΦΕΚ, Β΄, 131/21-2-1989) µε την οποία ορίσθηκε ο συντελεστής 
υπολογισµού των δικηγορικών αµοιβών σε 140 µονάδες, ανέρχεται µόλις στο ποσό των 
(40 µεταλλικές δραχµές Χ 140 µονάδες = ) 5.600 δραχµές ή 16,43 Ευρώ. Εξάλλου, στην 
κρινοµένη περίπτωση, είναι προφανές ότι, για την σύνταξη της εν λόγω από 24-3-2008 
επιταγής προς πληρωµή, ο πληρεξούσιος ∆ικηγόρος της αντιδίκου δεν χρειάσθηκε να 
καταβάλει οιαδήποτε ιδιαίτερη προσπάθεια ή να αφιερώσει χρόνο µεγαλύτερο από τον 
συνηθισµένο, ούτως ώστε να δικαιολογείται και να δικαιούται, κατά τις ρηθείσες διατάξεις, 
αυξηµένη αµοιβή (ίδετε σχετικώς ΕφΑθ 2561/2001). Άλλως και όλως επικουρικώς, το εν 
λόγω επιτασσόµενο προς πληρωµή ποσό των 3.200 Ευρώ δεν είναι σύννοµο, διότι 
υπερβαίνει, προφανέστατα, τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη καθώς και ο 
οικονοµικός και κοινωνικός σκοπός του ένδικου δικαιώµατος της αντιδίκου κατά την ρητή 
επιταγή του άρθρου 281 Α.Κ.. 

Γνωµοδοτώ, επίσης, υπέρ της ασκήσεως από το ∆ήµο ∆ράµας, ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου ∆ράµας, αιτήσεως περί αναστολής της εν λόγω, δια της από 8-11-2011 
επιδόσεως της ως άνω από 8-11-2011 επιταγής  αρξαµένης, αναγκαστικής εκτέλεσης, σε 
βάρος του ∆ήµου ∆ράµας,  της ως άνω υπ΄αριθ. 591∆Π38/14-3-2008 διαταγής 
πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, έως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση 
επί της ως άνω ασκηθησοµένης ανακοπής του, στρεφοµένης, οµοίως, κατά της ανωτέρω 
επισπεύδουσας, Σταυρούλας Βαµβακίδου του Χαράλαµπου, συζύγου Ευθυµίου 
Μελισσόπουλο, κατοίκου ∆ράµας. 
Επίσης, γνωµοδοτώ υπέρ της παραιτήσεως, από το ∆ήµο ∆ράµας, δια του δικογράφου 
της ως άνω ασκηθησοµένης ανακοπής, από το δικόγραφο της, ήδη ασκηθείσας από το 
∆ήµο ∆ράµας ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, από 14-4-2008 και µε 
αριθ.καταθ. 838ΤΜ45/4-4-2008 ανακοπής, στρεφοµένης κατά της ανωτέρω αντιδίκου και 
κατά της ανωτέρω υπ΄αριθ. 591∆Π38/14-3-2008 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου ∆ράµας, η οποία, κατόπιν αναβολής, συζητείται κατά τη δικάσιµο της 1-12-
2011. 

Παρακαλώ να εισάγετε το θέµα στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου ∆ράµας, 
συνοδευόµενο και από οικεία γνωµοδότηση της Υπηρεσίας σας καθώς και από όλα τα 
προαναφερθέντα σχετικά έγγραφα, για τη λήψη σχετικής απόφασης .- 

 

και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 



Η οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο που διάβασε την 
γνωµοδότηση της Νοµικής Συµβούλου σχετικά µε το θέµα αυτό , έλαβε υπόψη την 
εισήγηση της Υπηρεσίας, ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

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

- την άσκηση, από το ∆ήµο ∆ράµας, ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
∆ράµας, ανακοπής περί ακυρώσεως της, δια της από 8-11-2011 επιδόσεως της  
από 8-11-2011 επιταγής αρξαµένης, σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας, αναγκαστικής 
εκτελέσεως της υπ΄αριθ. 591∆Π38/14-3-2008 διαταγής πληρωµής του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, στρεφοµένης κατά της επισπεύδουσας, 
Σταυρούλας Βαµβακίδου του Χαράλαµπου, συζύγου Ευθυµίου Μελισσόπουλου, 
κατοίκου ∆ράµας. 

- την άσκηση, από το ∆ήµο ∆ράµας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
∆ράµας, αιτήσεως περί αναστολής της, δια της από 8-11-2011 επιδόσεως της ως 
άνω από 8-11-2011 επιταγής αρξαµένης, σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας, 
αναγκαστικής εκτελέσεως της υπ΄αριθ. 591∆Π38/14-3-2008 διαταγής πληρωµής 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, στρεφοµένης κατά της επισπεύδουσας, 
Σταυρούλας Βαµβακίδου του Χαράλαµπου, συζύγου Ευθυµίου Μελισσόπουλου, 
κατοίκου ∆ράµας.  
 
-   την παραίτηση, από το ∆ήµο ∆ράµας, δια του δικογράφου της ως άνω 
ασκηθησοµένης ανακοπής, από το δικόγραφο της, ήδη ασκηθείσας από το ∆ήµο 
∆ράµας, ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, από 14-4-2008 και µε 
αριθ.καταθ. 838ΤΜ45/4-4-2008 ανακοπής, στρεφοµένης κατά της ανωτέρω 
επισπεύδουσας, Σταυρούλας Βαµβακίδου του Χαράλαµπου, συζύγου Ευθυµίου 
Μελισσόπουλου, κατοίκου ∆ράµας, και κατά της ανωτέρω υπ΄αριθ. 591∆Π38/14-
3-2008 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, η οποία, 
κατόπιν αναβολής, συζητείται κατά τη δικάσιµο της 1-12-2011. 
 
 

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

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 284/2011 
   

  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

            

          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος                 Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

      ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


