
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ          Αριθ.Αποφ 3/2011 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 1ο Πρακτικό  της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

∆ήμου ∆ράμας 

Την 19/1/2011 

Θέμα 3ο: Άσκηση ένδικου μέσου. 

Στη ∆ράμα, σήμερα, ημέρα Τετάρτη 19 του μηνός Ιανουαρίου  2011 και ώρα 

13.00 μ.μ. στο ∆ημοτικό Κατάστημα του ∆ήμου ∆ράμας συνήλθε σε κατεπείγουσα 

τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή ∆. ∆ράμας,  ύστερα από την 1939/14-

1-2011 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  

Χλιάρα Παναγιώτα  

Παπαθεοδώρου Ανέστης 

 Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 

 Γκάννης Σταύρος 

Χαραλαμπίδης Ανδρέας  

Μαμσάκος Χριστόδουλος 

 Μήτρου Γεώργιος   

 

 

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

∆ήμου ∆ράμας, ΠΕ Οικονομικού 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει στα μέλη της 
επιτροπής τα εξής: 

Με το αριθμ.πρωτ.55045/22-12-10 έγγραφο του τμήματος ∆ιοίκησης και 

προσωπικού,της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήμου ∆ράμας ,μας 



διαβιβάστηκε η γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου του ∆. ∆ράμας για άσκηση 

εφέσεως ( άρθρο 103 παρ. 2 περ. στ’ και 3 του Ν. 3463/2006) κατά της υπ΄αριθμ. 

162/2010 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου ∆ράμας (διαδικασία εργατικών 

διαφορών) , η οποία λέει τα εξής: 

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

εφέσεως, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ∆ράμας, κατά των : (1) 

Παπασταύρου Αριστείδη του ∆ημητρίου, κατοίκου Ν.Αμισού ∆ράμας, (2) Τοπαλίδη 

Γεωργίου του ∆ημητρίου, κατοίκου Ν.Αμισού ∆ράμας, (3) Σαραφίδη Θεοφύλακτου του 

Κωνσταντίνου, κατοίκου Κοκκινογείων ∆ράμας, (4) Ευρώπα Κωνσταντίνου του 

Κωνσταντίνου, κατοίκου ∆ράμας, (5) Καραγιαννίδη Θεόδωρου του Ιωάννη, κατοίκου 

Πανοράματος ∆ράμας, (6) Τσιγκιοζήδη Γαβριήλ του Γεωργίου, κατοίκου ∆ράμας, (7) 

Αντώνογλου Χαρίκλειας του Γεωργίου, κατοίκου ∆ράμας, (8) Λαζαράκη Αθανασίου 

του Λαζάρου, κατοίκου ∆ράμας, (9) Σεπέρα Παναγιώτας του Ιωάννη,  συζύγου 

Σεπέρα Παναγιώτη, κατοίκου ∆ράμας, (10) Αθανατσίκη Μαγδαληνής του Γεωργίου, 

κατοίκου Χωριστής ∆ράμας, (11) Βουρκούδη Σοφίας του Ιορδάνη, συζύγου Μιχαήλ 

Μαναλικάδη, κατοίκου ∆ράμας, (12) Παπαδοπούλου Κύρας του Γεωργίου, συζύγου 

Ιωάννη Καζαντζίδη, κατοίκου ∆ράμας, (13) Παστραφίδη Σάββα του Γεωργίου, 

κατοίκου ∆ράμας, (14) Καρακασίδου Αλεξάνδρας του Ευσταθίου, κατοίκου ∆ράμας, 

(15) Τσουρουκίδη Νεόφυτου του Σάββα, κατοίκου ∆ράμας, (16) Τσιγκιοζίδη 

Χαράλαμπου του Παύλου, κατοίκου ∆ράμας, (17) Μουρουζίδου Γεωργίας του 

Κωνσταντίνου, συζύγου Ιωάννη Μπογατίνη, κατοίκου ∆ράμας, (18) Σωτηρέλη 

Αχιλλέα του Ευαγγέλου, κατοίκου ∆ράμας, (19) Τοπαλίγκα Βασιλείου του Μόσχου, 

κατοίκου ∆ράμας, (20) Παρασίδου ∆έσποινας του Ανέστη, κατοίκου ∆ράμας, (21) 

Ελευθεριάδου Βασιλικής του Κυριάκου, συζύγου Χρήστου Μυλωνά, κατοίκου 

∆ράμας, (22) Ελευθεριάδου Ελένης του ∆ημητρίου, συζύγου Ελευθεριάδη 

Αναστασίου, κατοίκου Προσοτσάνης, (23) Καραγιώργη Στυλιανής του Αναστασίου, 

συζύγου Αναστάσιου Παπαδόπουλου, κατοίκου ∆ράμας, (24) Χασερόπουλου 



Αναστάσιου του Ιωάννη, κατοίκου ∆ράμας, (25) Αλπίδου Αικατερίνης του Πασχάλη, 

κατοίκου ∆ράμας, (26) Παπατολίδου Αθανασίας του Χρήστου, συζύγου Ευαγγέλου 

Καπατάη, κατοίκου ∆ράμας, και (27) Καραγκασίδου Μαρίας του Μιχαήλ, συζύγου 

Κων/νου Γιαμαλίδη, κατοίκου ∆ράμας -ΚΑΙ- κατά της υπ΄αριθ. 162/2010 οριστικής 

απόφασης του Ειρηνοδικείου ∆ράμας (διαδικασία εργατικών διαφορών), περί 

ακυρώσεως και εξαφανίσεως της ως άνω δικαστικής απόφασης η οποία δέχθηκε την 

από 30-12-2009 και με αριθ.καταθ. 329/30-12-2009 αγωγή των ανωτέρω αντιδίκων 

που εστρέφετο κατά του ∆ήμου ∆ράμας και δη εν μέρει ως προς τους είκοσι δύο (22) 

πρώτους εκ των ανωτέρω αντιδίκων και στο σύνολο της για τους λοιπούς αυτών, -και- 

υποχρέωσε το ∆ήμο ∆ράμας να καταβάλει, στους ανωτέρω αντιδίκους, την ένδικη 

διαφορά μεταξύ του μηνιαίου επιδόματος για ταυτόχρονα προβληματικές και 

παραμεθόριες περιοχές του άρθρου 8 παρ. 4 περ. γ΄ του Ν 3205/2003, ποσού 120 

Ευρώ, το οποίο δεν καταβάλλεται στους ανωτέρω αντιδίκους -και- του μηνιαίου 

επιδόματος για προβληματικές περιοχές κατηγορίας Β’ του άρθρου 8 παρ. 4 περ. α΄ 

του Ν 3205/2003, ποσού  40 Ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε αυτούς, ανερχομένης 

στο ποσό των (120 Ευρώ - 40 Ευρώ =) 80 Ευρώ μηνιαίως και αναλυτικότερα : (α) σε 

καθένα από τους 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7η, 8ο, 9η, 10η, 11η, 12η, 14η, 15ο, 16ο, 

17η, 18ο, 20ο, 19ο, 20η, 21η και 22η εκ των ανωτέρω αντιδίκων, για το επίδικο 

χρονικό διάστημα από 1-1-2008 έως 31-12-2009, συνολικού ποσού 1.920 Ευρώ, (β) 

στον 13ο εκ των ανωτέρω αντιδίκων, για το επίδικο χρονικό διάστημα από 1-1-2008 

έως 15-10-2009, συνολικού ποσού 1.800 Ευρώ, (γ) σε καθένα από τους 22η, 23ο, 

24ο, 25η και 26η εκ των ανωτέρω αντιδίκων, για το επίδικο χρονικό διάστημα από 16-

4-2008 έως 31-12-2009, συνολικού ποσού 1.680 Ευρώ και (δ) στην 27η εκ των 

ανωτέρω αντιδίκων, για το επίδικο χρονικό διάστημα από 1-4-2009 έως 31-12-2009, 

συνολικού ποσού 780 Ευρώ, με τους νόμιμους τόκους από την επίδοση της 

κρινομένης αγωγής, η οποία έλαβε χώρα στις 31-12-2009, και έως την πλήρη 

εξόφληση, μη γενομένων δεκτών των προβληθέντων ισχυρισμών του ∆ήμου ∆ράμας 



περί καθ΄ολοκληρίαν αρνήσεως και απορρίψεως της κρινομένης αγωγής των 

ανωτέρω αντιδίκων .  

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

162/2010 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου ∆ράμας (διαδικασία εργατικών 

διαφορών) . 

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. 162/2010 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου 

∆ράμας (διαδικασία εργατικών διαφορών) ,είδαν  τις διατάξεις του Π.∆. 410/95 

του ∆ημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 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  

 

      Να  ασκήσει έφεση ο ∆ήμος ∆ράμας κατά της υπ’ αριθμ. 162/2010 
απόφασης του Ειρηνοδικείου ∆ράμας (διαδικασία εργατικών διαφορών). 

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

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμ. 3/2011 

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος             Η Ειδική Γραμματέας                        Τα μέλη  

      Δέσποινα Σιδηροπούλου 

 


