
 
 

   
  

 

     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ    Αριθ.Αποφ 31/2013 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το 3ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 
την 7-2-2013 

 
ΘΕΜΑ 6ο:( έκτακτο) Άσκηση ενδίκων µέσων. 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 7η του µηνός Φεβρουαρίου 2013 και 
ώρα 11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από 
την αριθµ. 7398/5-2-2013 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 εννέα (9) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Νικολαίδης Φώτιος     
Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Παπαδόπουλος  Γρηγόριος   
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Χλιάρα Παναγιώτα 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο (έκτακτο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής  το µε αριθµό πρωτ. 7867/07-02-2013 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας το 
οποίο λέει τα εξής: 

Με την συγχώνευση των σχολείων του δήµου µας και την ανάληψη της αρµοδιότητας 
της µεταφοράς µαθητών µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς, δηµιουργήθηκε (µεταξύ άλλων) στην 
ΤΚ Μικροχωρίου του δήµου µας ανάγκη ύπαρξης στεγάστρων στα πεζοδρόµια των   
στάσεων του ΚΤΕΛ, για την προφύλαξη των µαθητών από τις καιρικές συνθήκες. Το ΚΤΕΛ 
µάλιστα µε το 5606/19-12-2012 έγγραφό του (αρ.πρωτ. δήµου 74216/20-12-2012) µας 
επεσήµανε την ανάγκη αυτή.  
        Σε εφαρµογή των προεκτεθέντων, την ∆ευτέρα 4 Φεβρουαρίου και ενώ άρχισαν 
εργασίες τοποθέτησης του στεγάστρου (στη θέση της στάσης που προϋπήρχε  από ετών)  ο 
παρόδιος ιδιοκτήτης παρενέβη και κατέστρεψε ότι εν τω µεταξύ είχε κατασκευαστεί. Μετά 
από παρέµβαση του αντιδηµάρχου κ. Ιωάννη Ετόγλου εκλήθη η αστυνοµία και έκανε 
συστάσεις στον ιδιοκτήτη. Ο αντιδήµαρχος έδωσε εντολή να ξαναρχίσουν οι εργασίες 
τοποθέτησης, αλλά ο παρόδιος ιδιοκτήτης προχώρησε σε νέα καταστροφή. Προς αποφυγή 
σοβαρότερων επεισοδίων οι εργασίες σταµάτησαν στο σηµείο αυτό. 



 
 

   
  

 

       Μετά τα παραπάνω και προκειµένου να επιτευχθεί η τοποθέτηση του στεγάστρου, να 
αποκατασταθεί το κύρος του δήµου αλλά και να καλυφθεί το κόστος των εργασιών που 
καταστράφηκαν, προτείνουµε σε εφαρµογή των διατάξεων της περ. ιγ της παρ.1 του άρθρου 
72 του Ν.3852/10 να αποφασίσετε την άσκηση ενδίκων και βοηθηµάτων µέσων κατά του 
παρόδιου ιδιοκτήτη, τα ακριβή στοιχεία του οποίου διαθέτει η αστυνοµία.- 
  
Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά.     

Τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής  αφού άκουσαν  τον κ. πρόεδρο ,έλαβαν 
γνώση την εισήγηση της υπηρεσίας και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων, µειοψηφούντων των κ. Ανδρέα Χαραλαµπίδη και Γεώργιου 
Παπαδόπουλου οι οποίοι είπαν ότι επιθυµούν να παρευρίσκετε και ο 
ενδιαφερόµενος  για να ακούσουν την άποψή του και του κ. Ανέστη Τερζή ο 
οποίος είπε πως «το θέµα έχει δύο παραµέτρους: Υπηρεσιακά δε µπορεί ο 
καθένας να κάνει ότι θέλει, αλλά πολιτικά ο ∆ήµος πρέπει να εξαντλεί όλα τα 
περιθώρια στη συνεννόηση µε τους πολίτες» και δήλωσε πως και αυτός 
συµφωνεί να παρευρεθεί και ο ενδιαφερόµενος 

 

Αποφασίζουν    Κατά πλειοψηφία 

 

- την άσκηση ενδίκων και βοηθηµάτων µέσων κατά του παρόδιου 
ιδιοκτήτη, τα ακριβή στοιχεία του οποίου διαθέτει η αστυνοµία προκειµένου 
να επιτευχθεί η τοποθέτηση του στεγάστρου στην ΤΚ Μικροχωρίου του 
δήµου µας, για την προφύλαξη των µαθητών από τις καιρικές συνθήκες, να 
αποκατασταθεί το κύρος του δήµου αλλά και να καλυφθεί το κόστος των 
εργασιών που καταστράφηκαν σε εφαρµογή των διατάξεων της περ. ιγ της 
παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10. 

-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 
 
 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 31/2013 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος          Η Ειδική Γραµµατέας               Τα µέλη 

   ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


