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ΘΕΜΑ: 
 

Έγκριση ασκήσεως ανακοπής κατά της 
εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε 
τηνεπωνυµία <<ECO SUN Ε.Π.Ε.>>, η οποία 
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Βούλγαρη 
58) και εκπροσωπείται νοµίµως, κατά της 
υπ’ αριθµ. 329∆Π57/4-03-2015 διαταγής 
πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτο-δικείου 
∆ράµας, κατά της από 26-03-2015 
αρξαµένης από την ανωτέρω εταιρεία 
αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος του 
∆ήµου ∆ράµας, της ως άνω διαταγής 
πληρωµής, ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου ∆ράµας –και- άσκηση αί-
τησης αναστολής της σε βάρος του ∆ήµου 
∆ράµας αναγκαστικής εκτέλεσης της ως 
άνω διαταγής πληρωµής, ενώπιον του 
ανωτέρω ∆ικαστηρίου>>. 

 

          Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 18η  Μαΐου  2015, ηµέρα ∆ευτέρα  και 
ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  την προεδρία 
του προεδρεύοντα  Σολάκη Αγγέλου ως πρώτου πλειοψηφούντα  εν απουσία του προέδρου και 
αντιπροέδρου αυτής , µετά από την 20053/15-05-2015 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της 
Χριστόδουλου Μαµσάκου, ∆ηµάρχου ∆ράµας, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα µέλη της 
Επιτροπής, και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.  
3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 

 

       Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν παρόντα 
5 µέλη: 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3. Μουρβετίσης Μιχαήλ 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2.        Ηλιάδης Νικόλαος  
3.        Ζαχαριάδης Παύλος 
4.      Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
  

       

     Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. προεδρεύων 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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        Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, Σολάκης Αγγέλος, προεδρεύων ως πρώτος 
πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, εισηγούµενος το 4ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη αυτής, το υπ’ αριθµ. 19216/11-05-2015 
έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε την έγκριση ασκήσεως 
ανακοπής κατά της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία <<ECO SUN 
Ε.Π.Ε.>>, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Βούλγαρη 58) και εκπροσωπείται 
νοµίµως, κατά της υπ’ αριθµ. 329∆Π57/4-03-2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου ∆ράµας, κατά της από 26-03-2015 αρξαµένης από την ανωτέρω εταιρεία 
αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας, της ως άνω διαταγής πληρωµής, 
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας –και- άσκηση αίτησης αναστολής της 
σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας αναγκαστικής  εκτέλεσης  της  ως άνω διαταγής 
πληρωµής, ενώπιον του ανωτέρω ∆ικαστηρίου», και καλεί αυτά να αποφασίσουν 
σχετικά. 
Το ανωτέρω έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας, έχει όπως παρακάτω: 
 

«Σχετ. : το υπ΄αριθ.πρωτ. 13463/2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας: 

Όσον αφορά την υπ΄αριθ. 329∆Π57/4-03-2015 διαταγή πληρωµής του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, η οποία εκδόθηκε, επί της από 19-02-2015 
αιτήσεως της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «ECO SUN Ε.Π.Ε.», η 
οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Βούλγαρη 58) και εκπροσωπείται νοµίµως, σε 
βάρος του ∆ήµου ∆ράµας, δυνάµει : (1) της υπ΄ αριθ. CPV 09331200-0/2-9-2013 
διακήρυξης του ∆ήµου ∆ράµας περί «πρόχειρου δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού µε 
κριτήριο την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια υλικών εγκατάστασης δύο 
φωτοβολταϊκών σταθµών 9,87 έκαστος, στις στέγες των 14ου και 15ου δηµοτικών 
σχολείων (περιλαµβάνονται και οι εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης µε το δίκτυο της 
∆ΕΗ», (2) του υπ΄αριθ.πρωτ. 64010/21-10-2013 συµφωνητικού ποσού 29.057,46 Ευρώ 
µε το Φ.Π.Α., (3) των υπ΄αριθ. ∆ΑΠ-Λ-02483, 2484/13-12-2013, 2503, 2504, 2505  
δελτίων αποστολής της ανωτέρω εταιρίας, (4) των από 20-12-2013 και 18-12-2013 
πρωτοκόλλων οριστικής και ποιοτικής παραλαβής του ∆ήµου ∆ράµας, (5) του υπ΄αριθµ. 
133/19-03-2014 τιµολογίου της ανωτέρω εταιρίας, ποσού 23.623,96 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 
23 % 5.433,50 Ευρώ και, συνολικώς, ποσού 29.067,46 Ευρώ, (5) της από 7-10-2014 
ηλεκτρονικής επιστολής της ανωτέρω εταιρίας προς το ∆ήµο ∆ράµας και (5) της 
υπ΄αριθµ.πρωτ. 56565/22-10-2014 (και όχι, όπως, από προφανή παραδροµή, 
αναφέρεται στην εν λόγω διαταγή πληρωµής υπ΄αριθ.πρωτ. 53565/22-10-2014) 
«επιστολής» (και, για την ακρίβεια, εγγράφου) του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας προς την ανωτέρω εταιρία µε 
την οποία ο ∆ήµος ∆ράµας απάντησε στην ως άνω από 07-10-2014 ηλεκτρονική 
επιστολή της ανωτέρω εταιρίας -και- µε την οποία (εν λόγω διαταγή πληρωµής) 
διατάσσεται ο ∆ήµος ∆ράµας να καταβάλει, στην ανωτέρω εταιρία, το ποσό των 
(23.623,96 πλέον ΦΠΑ 23% = 5.433,50 ήτοι συνολικά) είκοσι  εννέα χιλιάδων εξήντα 
επτά Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (29.067,46 Ευρώ), νοµιµοτόκως ήτοι από την 22-2-
2014 (ήτοι 60 ηµέρες από την παραλαβή των εµπορευµάτων), µε επιτόκιο υπερηµερίας 
από 19-3-2014 έως την 10-6-2014 ποσοστό (8+0,25=) 8,25 %, από 11-6-2014 έως την 
9-9-2014 ποσοστό (8+0,15=) 8,15% και από 10-9-2014 ποσοστό (8+0,05=) 8,05% 
καθώς και το ποσό των 610,18 Ευρώ για τη δικαστική δαπάνη για την έκδοση της εν 
λόγω διαταγής πληρωµής -και- της οποίας (εν λόγω διαταγής πληρωµής) η αναγκαστική 
εκτέλεση, σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας, άρχισε από την ανωτέρω εταιρία στις 26-03-
2015, σύµφωνα µε το άρθρο 924 Κ.Πολ.∆., µε την αυθηµερόν (26-03-2015) επίδοση, 
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από την ανωτέρω εταιρία προς το ∆ήµο ∆ράµας, ακριβούς φωτοτυπικού αντιγράφου εκ 
του πρώτου απογράφου εκτελεστού της εν λόγω διαταγής πληρωµής, µετά της παρά 
πόδα αυτού συντεταγµένης από 20-03-2015 επιταγής της ανωτέρω εταιρίας προς 
πληρωµή, µε την οποία η ανωτέρω εταιρία επιτάσσει το ∆ήµο ∆ράµας να της καταβάλει, 
νοµίµως κι εµπροθέσµως, τα παρακάτω ποσά:       

1) το ποσό των  29.067,46 Ευρώ δια το επιδικασθέν κεφάλαιο, 

2) το ποσό των 2.511,45 Ευρώ δια τόκους υπερηµερίας από 23-2-2014 έως σήµερα, 

3) το ποσό των 20 Ευρώ δια έκδοση αντιγράφου,  

4) το ποσό των 250 Ευρώ δια τη σύνταξη της ένδικης επιταγής και νοµική συµβουλή, 

5) το ποσό των 40 Ευρώ δια έξοδα πορείας και δικαιώµατα επιδόσεως της ένδικης 
επιταγής προς πληρωµή δια δικαστικού επιµελητή, 

6) το ποσό των 610,18 Ευρώ δια επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΩΣ το 
ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και εννέα λεπτών 
(32.499,09 Ευρώ) και ταύτα άπαντα εντόκως µέχρις εξοφλήσεως -και- η οποία ( εν λόγω 
διαταγή πληρωµής, µετά της ως άνω, παρά πόδα αυτής συντεταγµένης, από 20-03-
2015 επιταγής της ανωτέρω εταιρίας προς πληρωµή) µου απεστάλη µε το ως άνω 
υπ΄αριθ. 13463/2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
∆ράµας :  

Γνωµοδοτώ υπέρ της εγκρίσεως της ασκήσεως από το ∆ήµο ∆ράµας, ενώπιον 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας και κατά την τακτική διαδικασία, της από 15-04-
2015 και µε αριθ.καταθ. 552ΤΜ81/20-04-2015 ανακοπής του άρθρου 632 παρ. 1 του 
Κ.Πολ.∆. και του άρθρου 933 παρ. 1  Κ.Πολ.∆., στρεφοµένης κατά της ανωτέρω 
εταιρίας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «ECO SUN Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει 
στη Θεσσαλονίκη (οδός Βούλγαρη 58) και εκπροσωπείται νοµίµως, κατά της εν λόγω 
υπ΄αριθµόν 329∆Π57/4-03-2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
∆ράµας -και- κατά της από 26-03-2015 αρξαµένης από την ανωτέρω εταιρία 
αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας, της εν λόγω υπ΄αριθµόν 
329∆Π57/4-03-2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, η 
οποία άρχισε, σύµφωνα µε το άρθρο 924 Κ.Πολ.∆., µε την επίδοση, από την ανωτέρω 
εταιρία προς το ∆ήµο ∆ράµας, στις 26-03-2015, της από 20-03-2015 επιταγής της 
ανωτέρω εταιρίας προς πληρωµή που συνετάγη, µε το περιεχόµενο που εκτίθεται 
επακριβώς και πλήρως ανωτέρω, παρά πόδα ακριβούς φωτοτυπικού αντιγράφου εκ του 
πρώτου απογράφου εκτελεστού της εν λόγω υπ΄αριθµόν 329∆Π57/4-03-2015 διαταγής 
πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, περί ακυρώσεως της εν λόγω 
υπ΄αριθ. 329∆Π57/4-03-2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
∆ράµας -και- περί ακυρώσεως της από 26-03-2015 αρξαµένης από την ανωτέρω 
εταιρία αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας, της εν λόγω υπ΄αριθ. 
329∆Π57/4-03-2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, η 
οποία άρχισε µε την επίδοση, από την ανωτέρω εταιρία, προς το ∆ήµο ∆ράµας, στις 26-
03-2015, της (συν)προσβαλλόµενης µε την εν λόγω ανακοπή, από 20-03-2015 επιταγής 
της ανωτέρω εταιρίας προς πληρωµή που συνετάγη, µε το περιεχόµενο που εκτίθεται 
επακριβώς και πλήρως ανωτέρω, παρά πόδα ακριβούς φωτοτυπικού αντιγράφου εκ του 
πρώτου απογράφου εκτελεστού της εν λόγω υπ΄αριθ. 329∆Π57/4-03-2015 διαταγής 
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πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας -και- περί ακυρώσεως της, 
(συν)προσβαλλόµενης µε την εν λόγω ανακοπή, από 20-03-2015 επιταγής της ανωτέρω 
εταιρίας προς πληρωµή η οποία συνετάγη, µε το περιεχόµενο που εκτίθεται επακριβώς 
και πλήρως ανωτέρω, παρά πόδα ακριβούς φωτοτυπικού αντιγράφου εκ του πρώτου 
απογράφου εκτελεστού της εν λόγω υπ΄αριθ. 329∆Π57/4-03-2015 διαταγής πληρωµής 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, για τους λόγους που αναφέρονται λεπτοµερώς 
στο ιστορικό της εν λόγω ανακοπής.  

Σηµειωτέον δε, ότι άσκησα, εκ µέρους του ∆ήµου ∆ράµας, ως πληρεξουσία 
∆ικηγόρος του, την εν λόγω από 15-04-2015 και µε αριθ.καταθ. 552ΤΜ81/20-04-2015 
ανακοπή του άρθρου 632 παρ. 1 του Κ.Πολ.∆. και του άρθρου 933 παρ. 1 Κ.Πολ.∆., 
στρεφοµένη κατά της ανωτέρω εταιρίας, κατά της εν λόγω υπ΄αριθµόν 329∆Π57/4-03-
2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας -και- κατά της από 26-
03-2015 αρξαµένης από την ανωτέρω εταιρία αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος του 
∆ήµου ∆ράµας, της εν λόγω υπ΄αριθµόν 329∆Π57/4-03-2015 διαταγής πληρωµής του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, η οποία άρχισε, σύµφωνα µε το άρθρο 924 
Κ.Πολ.∆., µε την επίδοση, από την ανωτέρω εταιρία προς το ∆ήµο ∆ράµας, στις 26-03-
2015, της από 20-03-2015 επιταγής της ανωτέρω εταιρίας προς πληρωµή που 
συνετάγη, µε το περιεχόµενο που εκτίθεται επακριβώς και πλήρως ανωτέρω,, παρά 
πόδα ακριβούς φωτοτυπικού αντιγράφου εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού της εν 
λόγω υπ΄αριθµόν 329∆Π57/4-03-2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου ∆ράµας, λόγω κατεπείγοντος, προκειµένου να µην παρέλθει άπρακτη η 
προς τούτο νόµιµη προθεσµία κι απωλέσει ο ∆ήµος ∆ράµας το εν λόγω δικαίωµά του.  

Γνωµοδοτώ, επίσης, υπέρ της ασκήσεως από το ∆ήµο ∆ράµας, ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας και κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, 
αιτήσεως περί αναστολής της σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας αναγκαστικής εκτελέσεως 
της εν λόγω υπ΄αριθµόν 329∆Π57/4-03-2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου ∆ράµας και, ιδία, της εν λόγω από 26-03-2015 αρξαµένης από την 
ανωτέρω αντίδικο εταιρία αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας, της εν 
λόγω υπ΄αριθµόν 329∆Π57/4-03-2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου ∆ράµας καθώς και κάθε επιµέρους πράξης της εν λόγω εκτελεστικής 
διαδικασίας, έως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ως άνω, ασκηθείσας ενώπιον 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, από 15-04-2015 και µε αριθ.καταθ. 
552ΤΜ81/20-04-2015 ανακοπής ( του άρθρου 632 παρ. 1 του Κ.Πολ.∆. και του άρθρου 
933 παρ. 1 Κ.Πολ.∆.) του ∆ήµου ∆ράµας, στρεφοµένης, οµοίως, κατά της ανωτέρω 
αντιδίκου εταιρίας. 

Σχετικώς επισυνάπτω, στο παρόν, φωτοαντίγραφο της εν λόγω υπ΄αριθµόν 
329∆Π57/4-03-2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας µετά 
της εν λόγω, παρά πόδα αυτού συντεταγµένης, από 20-03-2015 επιταγής της ανωτέρω 
εταιρίας προς πληρωµή καθώς και αντίγραφο της εν λόγω, ασκηθείσας ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, από 15-04-2015 και µε αριθ.καταθ. 552ΤΜ81/20-
04-2015 ανακοπής του άρθρου 632 παρ. 1 του Κ.Πολ.∆. και του άρθρου 933 παρ. 1 
Κ.Πολ.∆»  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
Είδε τις διατάξεις  του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  καθώς και την γνωµοδότηση της 
νοµικής υπηρεσίας 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 

� ΕΓΚΡΙΝΕΙ την εκ µέρους του ∆ήµου ∆ράµας άσκηση της, ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου ∆ράµας και κατά την τακτική διαδικασία, της από 15-04-2015 και µε 
αριθ.καταθ. 552ΤΜ81/20-04-2015 ανακοπής του άρθρου 632 παρ. 1 του Κ.Πολ.∆. και 
του άρθρου 933 παρ. 1  Κ.Πολ.∆., στρεφοµένης κατά της ανωτέρω εταιρίας 
περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «ECO SUN Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη (οδός Βούλγαρη 58) και εκπροσωπείται νοµίµως, κατά της εν λόγω 
υπ΄αριθµόν 329∆Π57/4-03-2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
∆ράµας -και- κατά της από 26-03-2015 αρξαµένης από την ανωτέρω εταιρία 
αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας, της εν λόγω υπ΄αριθµόν 
329∆Π57/4-03-2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, η 
οποία άρχισε, σύµφωνα µε το άρθρο 924 Κ.Πολ.∆., µε την επίδοση, από την ανωτέρω 
εταιρία προς το ∆ήµο ∆ράµας, στις 26-03-2015, της από 20-03-2015 επιταγής της 
ανωτέρω εταιρίας προς πληρωµή που συνετάγη, µε το περιεχόµενο που εκτίθεται 
επακριβώς και πλήρως ανωτέρω, παρά πόδα ακριβούς φωτοτυπικού αντιγράφου εκ 
του πρώτου απογράφου εκτελεστού της εν λόγω υπ΄ αριθµόν 329∆Π57/4-03-2015 
διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, περί ακυρώσεως της εν 
λόγω υπ΄αριθ. 329∆Π57/4-03-2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
∆ράµας -και- περί ακυρώσεως της από 26-03-2015 αρξαµένης από την ανωτέρω 
εταιρία αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας, της εν λόγω υπ΄ αριθ. 
329∆Π57/4-03-2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, η 
οποία άρχισε µε την επίδοση, από την ανωτέρω εταιρία, προς το ∆ήµο ∆ράµας, στις 
26-03-2015, της (συν)προσβαλλόµενης µε την εν λόγω ανακοπή, από 20-03-2015 
επιταγής της ανωτέρω εταιρίας προς πληρωµή που συνετάγη, µε το περιεχόµενο που 
εκτίθεται επακριβώς και πλήρως ανωτέρω, παρά πόδα ακριβούς φωτοτυπικού 
αντιγράφου εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού της εν λόγω υπ΄αριθ. 329∆Π57/4-
03-2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας -και- περί 
ακυρώσεως της, (συν)προσβαλλόµενης µε την εν λόγω ανακοπή, από 20-03-2015 
επιταγής της ανωτέρω εταιρίας προς πληρωµή η οποία συνετάγη, µε το περιεχόµενο 
που εκτίθεται επακριβώς και πλήρως ανωτέρω, παρά πόδα ακριβούς φωτοτυπικού 
αντιγράφου εκ του πρώτου απογράφου εκτελεστού της εν λόγω υπ΄αριθ. 329∆Π57/4-
03-2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, για τους λόγους 
που αναφέρονται λεπτοµερώς στο ισορικό της εν λόγω ανακοπής.  
� ΕΓΚΡΙΝΕΙ επίσης, την εκ µέρους του ∆ήµου ∆ράµας άσκηση της, ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας και κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, 
αιτήσεως περί αναστολής της σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας αναγκαστικής εκτελέσεως 
της εν λόγω υπ΄αριθµόν 329∆Π57/4-03-2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου ∆ράµας και, ιδία, της εν λόγω από 26-03-2015 αρξαµένης από την 
ανωτέρω αντίδικο εταιρία αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος του ∆ήµου ∆ράµας, της εν 
λόγω υπ΄αριθµόν 329∆Π57/4-03-2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου ∆ράµας καθώς και κάθε επιµέρους πράξης της εν λόγω εκτελεστικής 
διαδικασίας, έως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ως άνω, ασκηθείσας ενώπιον 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου ∆ράµας, από 15-04-2015 και µε αριθ.καταθ. 
552ΤΜ81/20-04-2015 ανακοπής ( του άρθρου 632 παρ. 1 του Κ.Πολ.∆. και του άρθρου 
933 παρ. 1 Κ.Πολ.∆.) του ∆ήµου ∆ράµας, στρεφοµένης, οµοίως, κατά της ανωτέρω 
αντιδίκου εταιρίας.  

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

ΑΔΑ: 64ΥΤΩ9Μ-96Ι
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