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«Έγκριση ασκήσεως αναίρεσης κατά 

των (1) Κωνσταντίνου Μήτρου του 
Βασιλείου και της Ελένης, κατοίκου 
Ξηροποτάμου Δράμας, (2) Αγγελικής 
χήρας Δημητρίου Μήτρου, το γένος 
Αγγέλου και Κυριακής Βούλτσου, κα-
τοίκου Ξηροποτάμου Δράμας,(3) Αγ-
γέλου Μήτρου του Δημητρίου και της 
Αγγελικής, κατοίκου Ξηροποτάμου 
Δράμας και (4) Γεωργίου Μήτρου του 
Δημητρίου και της  Αγγελικής, κατοί-
κου Ξηροποτάμου Δράμας -και- κατά 
της υπ' αριθ. 45/22-06-2016 οριστικής 
απόφασης του Τριμελούς Εφετείου 
Θράκης, ενώπιον του Αρείου Πάγου» 
 

 

       Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 04 Νοεμβρίου 2016, ημέρα  Παρα-
σκευή και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό  
την Προεδρία του προεδρεύοντα κ. Σολάκη Αγγέλου, ως πρώτου πλειοψηφούντα  εν απου-
σία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής, μετά από την 44453/31-10-2016 γραπτή πρό-
σκληση του προέδρου της κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας , που γνωστο-
ποιήθηκε 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 πα-
ρόντα 5 μέλη : 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραμπατζάκης Δημήτριος 
2. Σολάκης Άγγελος  
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος  
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
5. Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

    
ΑΠΟΝΤΕΣ:  

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

 

          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. Βασιλειάδης 
Αναστάσιος. 
       
             Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, 
γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, ο  κ. προεδρεύων κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέματα της ημερή-
σιας 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 εισάγοντας    το 1o θέμα  της  
ημερήσιας  διάταξης παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 42792/19-10-2016 
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας, σχετικά με την «Έγκριση  ασκήσεως 
αναίρεσης κατά των (1) Κωνσταντίνου Μήτρου του Βασιλείου και της Ελένης, κατοίκου 
Ξηροποτάμου Δράμας, (2) Αγγελικής χήρας Δημητρίου Μήτρου, το γένος Αγγέλου και Κυ-
ριακής Βούλτσου, κατοίκου Ξηροποτάμου Δράμας,(3) Αγγέλου Μήτρου του Δημητρίου και 
της Αγγελικής, κατοίκου Ξηροποτάμου Δράμας και (4) Γεωργίου Μήτρου του Δημητρίου και  
της  Αγγελικής, κατοίκου Ξηροποτάμου Δράμας -και- κατά της υπ' αριθ. 45/22-06-2016 ορι-
στικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, ενώπιον του Αρείου Πάγου», και καλεί 
τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
             

  Στη συνέχεια ο κ. προεδρεύων, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως 
παρακάτω: 
         
ΣΧΕΤ.: το υπ΄ αριθ. πρωτ. (Διεύθυνσης Δόμησης) 1565/2016 και υπ΄ αριθ. πρωτ. (Δήμου 
Δράμας) 31588/2016 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης 
Δόμησης του Δήμου Δράμας.           
                              

                                                       ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ      

        Όσον αφορά την υπ'αριθ. 45/22-06-2016 οριστική απόφαση του Τριμελούς 
Εφετείου Θράκης, η οποία έκανε εν μέρει δεκτές την από21.03.2013 κρινομένη αίτηση μου 
κατά των αντιδίκων, την οποία επανέφερα προς συζήτηση, ενώπιον του ανωτέρω 
Δικαστηρίου, με την από 06-04-2015 κλήση μου, καθώς και την. δια των από 25-11-2015 
κατατεθεισών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης προτάσεων τους, ασκηθείσα 
ανταίτηση των αντι- 
δίκων κατ'εμού, αμφότερες περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως νια 
την την ένδικη αναγκαστική απαλλοτρίωση, λόγω ρυμοτομίας, δυνάμει της υπ' αριθ. 1/1989  
Πράξης Εφαρμογής του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νο-
μαρχίας Δράμας. η οποία εκδόθηκε προς εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης 
του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Δράμας στην περιοχή Βορειοδυτικά (Β.Δ.) του Εθνι-
κού Σταδίου Δράμας που εγκρίθηκε με το από 12-11-1985 Προεδρικό Διάταγμα 
(ΦΕΚ, Δ', 707/27-11-1985), η οποία κυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. ΤΠ-ΠΕ 5325/31-12-
1990 απόφαση του Νομάρχη Δράμας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδας της Κυβερνήσε-
ως στις 30-01-1991 (ΦΕΚ, Δ', 32/30-1-1991) -και- η οποία μεταγράφηκε νόμιμα, στις 04-03-
1991, στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δράμας στον τόμο 1568 και με αύ-
ξοντα αριθμό μεταγραφής 166126, όπως αυτή (εν λόγω υπ' αριθ. 1/1989 Πράξη 
Εφαρμογής) διορθώθηκε, μεταξύ άλλων, και όσον αφορά τις ένδικες, φερόμενες στην εν λό-
γω υπ' αριθ. 1/1989 Πράξη Εφαρμογής με τους αριθμούς οικοπέδου «04Ν» (Ο.Τ. 895) , 
«04Ν» (Ο.Τ. 896) και «02» (Ο.Τ. 899) ακίνητες ιδιοκτησίες, με την υπ'αριθμόν 41/1997 
διορθωτική πράξη, η οποία κυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. ΤΠ-Π 1701/1997 απόφαση 
του Νομάρχη Δράμας, νομίμως μεταγραφείσα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλα-
κείου Δράμας, στον τόμο 3075 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 316880, της επίδικης 
εδαφικής έκτασης, συνολικού εμβαδού 390,57 τετραγωνικών μέτρων, της ένδικης φερόμε- 
νης στην εν λόγω υπ'αριθ. 1/1989 Πράξη Εφαρμογής με τον κωδικό αριθμό κτηματογρά-
φησης "0602" αρχικής ακίνητης ιδιοκτησίας ήτοι του υπ'αριθμόν 1 αγρού, συνολικής 
έκτασης κατά τον τίτλο κτήσεως 4.125 τετραγωνικών μέτρων και σύμφωνα με την εν λόγω 
υπ' αριθ. 1/1989 Πράξη Εφαρμογής 4.074 τετραγωνικών μέτρων ο οποίος εντάχθηκε, με 
την εν λόγω υπ' αριθ. 1/1989 Πράξη Εφαρμογής, στορυμοτομικό σχέδιο πόλεως Δράμας   -
και- δημιουργήθηκαν οι προαναφερόμενες τελικές ακίνητες ιδιοκτησίες (οικόπεδα), ήτοι: (α) 
η φερόμενη στην εν λόγω υπ' αριθ. 1/1989 Πράξη Εφαρμογής με αριθμό οικοπέδου «04Ν» 
τελική ακίνητη ιδιοκτησία (οικόπεδο) επί του 895 Οικοδομικού Τετραγώνου (Ο.Τ.), εμβαδού 
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191,20 τετραγωνικών μέτρων, (β) η φερόμενη στην εν λόγω υπ'αριθ. 1/1989 Πράξη Εφαρ-
μογής με αριθμό «04Ν» τελική ακίνητη ιδιοκτησία (οικόπεδο) επί του 896 Οικοδομικού Τε-
τραγώνου (Ο.Τ.), εμβαδού 362,80 τετραγωνικών μέτρων -και- (γ) η φερόμενη στην εν 
λόγω υπ' αριθ. 1/1989 Πράξη Εφαρμογής με αριθμό «02» τελική ακίνητη ιδιοκτησία (οικό-
πεδο) επί του 899 Οικοδομικού Τετραγώνου (Ο.Τ.), εμβαδού 1.419,134 τετραγωνικών μέ-
τρων, για την οποία (επίδικη ρυμοτομούμενη εδαφική έκταση), δυνάμει της εν λόγω υπ' α-
ριθ. 1/1989 Πράξης Εφαρμογής, όπως αυτή διορθώθηκε με την ως άνω υπ'αριθμόν 
41/1997 διορθωτική πράξη, εγώ ο αιτών και ήδη αναιρεσείων Δήμος Δράμας ήμουν υπό-
χρεος προς αποζημίωση, καθόρισε την οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως της επίδικης 
ρυμοτομούμενης εδαφικής έκτασης, συνολικού εμβαδού 390,57 τετραγωνικών μέτρων, στο 
ποσό των διακοσίων (200) Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο -ΚΑΙ- καταδίκασε εμένα τον αιτού- 
ντα και ήδη αναιρεσείοντα Δήμο Δράμας, ως υπόχρεο προς αποζημίωση, στην πληρωμή 
των δικαστικών εξόδων των αντιδίκων-δικαιούχων της αποζημίωσης, και συγκεκριμένα : (α) 
στην αμοιβή για την παράσταση του πληρεξουσίου δικηγόρου των αντιδίκων, μετά των εξό-
δων ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, ποσού διακοσίων ογδόντα οκτώ (288) Ευρώ 
και (β) στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου των αντιδίκων, για τη σύνταξη της αν-
ταίτησης που ασκήθηκε με τις προτάσεις τους ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης σε 
ποσοστό 1 % επί του ποσού της καθορισθείσας οριστικής αποζημίωσης, μη εξετάζοντας, 
μη ερευνώντας και μη λαμβάνοντας υπόψη αυτεπαγγέλτως, κατ'εφαρμογήν της αναγ- 
καστικού δικαίου διατάξεως του άρθρου 94 εδάφιο δ' του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο- 
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» - ΦΕΚ, Α', 247/1995 («Η 
παραγραφείσα απαίτηση κατά του Δημοσίου...Η παραγραφή λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγ-
γελτα από τα δικαστήρια»), η οποία, σημειωτέον, εφαρμόζεται και επί αξιώσεων κατά των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. ΤΑ.) σύμφωνα με το άρθρο 276 παρ. 1 του Ν. 
3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» σε συνδυασμό με το άρθρο 56 του  
Ν.Δ. 496/1974 και το άρθρο 3 του Ν.Δ. 31/1968^ κω παρόλο που είχαν προταθεί και τεθεί 
υπόψη του δικάσαντος Τριμελούς Εφετείου Θράκης, από εμένα τον αιτούντα και ήδη 
αναιρεσείοντα Δήμο Δράμα, με την κρινομένη αίτησή μου και τις από 20-11-2015 κατατεθεί-
σες ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης προτάσεις μου, όλα τα κρίσιμα πραγματικά 
περιστατικά που την επιστηρίζουν, την παραγραφή του ένδικου δικαιώματος (αξίωσης) 
των αντιδίκων περί δικαστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως ν»α την ένδικη 
αναγκαστική απαλλοτρίωση της επίδικης ρυμοτομούμενης εδαφικής έκτασης, συνολικού 
εμβαδού 390,57 τετραγωνικών μέτρων, κατ'εφαρμογήν του άρθρου 249 ΑΚ περί εικοσαε-
τούς παραγραφής των αξιώσεων, προκειμένου να απορρίψει την κρινόμενη από 
21-03-2013 αίτηση μου κατά των αντιδίκων και, κατ'ακολουθίαν, την κρινόμενη, δια των από 
25-11-2015 κατατεθεισών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης προτάσεων τους, α-
σκηθείσα ανταίτηση των αντιδίκων κατ'εμού, λόγω ελλείψεως εννόμου συμφέροντος εμού 
και των αντιδίκων, αντιστοίχως, για την άσκηση αυτών -ΚΑΙ- περαιτέρω, αφού εξέλαβε την 
προβολή από μέρους εμού του αιτούντος και ήδη αναιρεσείοντος Δήμου Δράμας, με την 
κρινόμενη αίτηση μου και τις από 20-11-2015 κατατεθείσες ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 
Θράκης προτάσεις μου, όλων των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών που επιστηρίζουν 
την, κατά τα ανωτέρω, αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενη και λαμβανομένη υπόψη από το 
Δικαστήριο. παραγραφή του ένδικου δικαιώματος (αξίωσης) των αντιδίκων για δικαστικό 
προσδιορισμό της αποζημίωσης για την ένδικη αναγκαστική απαλλοτρίωση, ως δήθεν 
«επικουρικό ισχυρισμό» εμού του αιτούντος και ήδη αναιρεσείοντος Δήμου Δράμας περί 
παραγραφής του σχετικού δικαιώματος των καθ'ων η κρινομένη  αίτηση - ανταιτούντων   
προς δικαστικό προσδιορισμό, απορρίπτοντας, ως μη νόμιμο, τον εν λόγω «επικου-
ρικό ισχυρισμό» μου περί παραγραφής του ένδικου δικαιώματος (αξίωσης) των 
αντιδίκων νια δικαστικό προσδιορισμό της αποζημιώσεως για την αναγκαστική απαλ-
λοτρίωση της επίδικης ρυμοτομούμενης εδαφικής έκτασης, συνολικού εμβαδού 390,,57 τε-
τραγωνικών μέτρων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 249 ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 10 
παρ. 3 του Ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» -ΚΑΙ- η 
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οποία (ως άνω υπ'αριθ. 45/22-06-2016 απόφαση) μου απεστάλη με το ως άνω 
υπ'αριθ.πρωτ. (Διεύθυνσης Δόμησης) 1565/2016 και υπ'αριθ.πρωτ. (Δήμου     Δράμας) 
31588/2016 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της  
 Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Δράμας : 
        Γνωμοδοτώ υπέρ της εγκρίσεως της ασκήσεως, από το Δήμο Δράμας, ενώπιον του 
Αρείου Πάγου, της από 17-10-2016 και με αριθ.καταθ. (ενώπιον του Εφετείου Θράκης) 
48/17-10-2016 αναίρεσης, στρεφόμενης κατά: (1) Κωνσταντίνου Μήτρου του Βασιλείου και 
της Ελένης, κατοίκου Ξηροποτάμου Δράμας, (2) Αγγελικής χήρας Δημητρίου Μήτρου, το 
γένος Αγγέλου και Κυριακής Βούλτσου, κατοίκου Ξηροποτάμου Δράμας,(3) Αγγέλου 
Μήτρου του Δημητρίου και της Αγγελικής, κατοίκου Ξηροποτάμου Δράμας και (4) Γεωργίου 
Μήτρου του Δημητρίου και της Αγγελικής, κατοίκου Ξηροποτάμου Δράμας -και- κατά της ως 
άνω υπ'αριθ. 45/22-06-2016 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, με την 
οποία (εν λόγω αναίρεση) ο Δήμος Δράμας ζητεί, κατ' αποδοχή αυτής, να αναιρεθεί η ως 
άνω  προσβαλλόμενη υπ' αριθ. 45/22-06-2016 οριστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου 
Θράκης, για τους νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο 
ιστορικό της εν λόγω αναίρεσης, στην οποία (εν λόγω αναίρεση) αναφέρομαι σχετικώς και 
παραπέμπω καθ΄ ολοκληρίαν και προς τούτο επισυνάπτω αντίγραφο αυτής στην παρούσα 
γνωμοδότηση -και- της οποίας (εν λόγω αναίρεσης) δεν έχει προσδιορισθεί ακόμη δικάσι-
μος ενώπιον του Αρείου Πάγου -ΚΑΙ- υπέρ της εγκρίσεως της ασκήσεως, εκ μέρους και για 
λογαριασμό του Δήμου Δράμας, της ως άνω από 17-10-2016 και με αριθ. καταθ. (ενώπιον 
του Εφετείου Θράκης) 48/17-10-2016 αναίρεσης από εμένα την υπογράφουσα αυτήν καθώς 
και την παρούσα γνωμοδότηση, Δικηγόρο Δράμας (Α.Μ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δρά-
μας: 125), Πολύμνια Μπανά του Γεωργίου και της Ελπινίκης, Δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω, 
κάτοικο Δράμας (οδός Βαρδουσίων αριθ. 18), ως πληρεξούσια δικηγόρο (Νομική Σύμβου-
λο) του Δήμου Δράμας ( συνδεόμενη μετ'αυτού με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρό-
νου και πάγια μηνιαία αντιμισθία από την 1-3-2007 έως σήμερα, δυνάμει της υπ' αριθ. 
πρωτ. 40823/5-9-2006 απόφασης του Δημάρχου Δράμας περί προσλήψεως μου ως δικη-
γόρου του Δήμου Δράμας, με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και πάγια μηνιαία 
αντιμισθία, σε κενή οργανική θέση δικηγόρου του Δήμου Δράμας, της οποίας περίληψη, 
όπως αυτή νομιμοποιήθηκε με την υπ'αριθ.πρωτ. 8652/2007 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - θράκης, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ, Γ', 3/5-1-2007) σε συνδυασμό με την υπ'αριθ.πρωτ. 12511/1-3-2007  
απόφαση του Δημάρχου Δράμας με θέμα «Τοποθέτηση Νομικού Συμβούλου» περί τοποθε-
τήσεως μου, από την 1-3-2007, στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων των Ειδικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Δράμας με καθήκοντα, μεταξύ άλλων, να παρίσταμαι σε όλα τα Δικαστήρια για 
υποθέσεις του Δήμου Δράμας -και- το από 1-3-2007 πρωτόκολλο εγκατάστασης και ανά-
ληψης καθηκόντων μου). Σημειωτέων ότι άσκησα, εκ μέρους και για λογαριασμό του Δήμου 
Δράμας, ως πληρεξούσια δικηγόρος (Νομική Σύμβουλος) του, την εν λόγω από 17-10-2016 
και με αριθ.καταθ. (ενώπιον του Εφετείου Θράκης) 48/17-10-2016 αναίρεση, στρεφόμενη 
κατά των ανωτέρω αντιδίκων και κατά της ως άνω υπ'αριθ. 45/22-06-2016 οριστικής από-
φασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, ενώπιον του Αρείου Πάγου, λόγω κατεπείγοντος, 
προκειμένου να μην παρέλθει άπρακτη η προς τούτο νόμιμη προθεσμία κι απωλέσει ο Δή-
μος Δράμας το εν λόγω δικαίωμα του. Προς τούτο, επισυνάπτω, στην παρούσα, αντίγραφο 
της εν λόγω υπ' αριθ. 45/22-06-2016 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης 
καθώς και αντίγραφο της εν λόγω από 17-10-2016 και με αριθ. καταθ. (ενώπιον του Εφετεί-
ου Θράκης) 48/17-10-2016 αναίρεσης .- 
                                                              
                                                   Η Νομική Σύμβουλος Δήμου Δράμας 

                                                                ΠΟΛΥΜΝΙΑ Γ. ΜΠΑΝΑ 
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Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας 
υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιγ΄και 2 του Ν 3852/2010 και το έγγραφο 
της υπηρεσίας 
 

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

 ΕΓΚΡΙΝΕΙ την άσκηση, από το Δήμο Δράμας, ενώπιον του Αρείου Πάγου, της από 
17-10-2016 και με αριθ. καταθ. (ενώπιον του Εφετείου Θράκης) 48/17-10-2016 αναίρεσης, 
στρεφομένης κατά: (1)  Κωνσταντίνου Μήτρου του Βασιλείου και της Ελένης, κατοίκου 
Ξηροποτάμου Δράμας, (2) Αγγελικής χήρας Δημητρίου Μήτρου, το γένος Αγγέλου και Κυ-
ριακής Βούλτσου, κατοίκου Ξηροποτάμου Δράμας,(3) Αγγέλου Μήτρου του Δημητρίου και 
της Αγγελικής, κατοίκου Ξηροποτάμου Δράμας και (4) Γεωργίου Μήτρου του Δημητρίου και 
της Αγγελικής, κατοίκου Ξηροποτάμου Δράμας και- κατά της ως άνω υπ΄ αριθ. 45/22-06-
2015 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, με την οποία (εν λόγω αναίρε-
ση) ο Δήμος Δράμας ζητεί, κατ΄ αποδοχή αυτής, να αναιρεθεί η ως άνω προσβαλλόμενη 
υπ΄ αριθ. 45/22-06-2015 οριστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, για τους νόμι-
μους, βάσιμους και αληθείς λόγους που αναφέρονται λεπτομερώς στο ιστορικό της εν λόγω 
αναίρεσης, στην οποία (εν λόγω αναίρεση) αναφέρομαι σχετικώς και παραπέμπω καθ΄ ο-
λοκληρίαν και προς τούτο επισυνάπτω αντίγραφο αυτής στην παρούσα γνωμοδότηση -και- 
της οποίας (εν λόγω αναίρεσης) δεν έχει προσδιορισθεί ακόμη δικάσιμος ενώπιον του Αρεί-
ου Πάγου -ΚΑΙ-  υπέρ της εγκρίσεως της ασκήσεως, εκ μέρους και για λογαριασμό του Δή-
μου Δράμας, της ως άνω από 17-10-2016 και με αριθ. καταθ. (ενώπιον του Εφετείου Θρά-
κης) 48/17-10-2016 αναίρεσης από εμένα την υπογράφουσα αυτήν καθώς και την παρούσα 
γνωμοδότηση, Δικηγόρο Δράμας (A.M. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας: 125), Πολύμνια 
Μπανά του Γεωργίου και της Ελπινίκης, Δικηγόρο παρ΄ Αρείω Πάγω, κάτοικο Δράμας (οδός 
Βαρδουσίων αριθ. 18), ως πληρεξούσια δικηγόρο (Νομική Σύμβουλο) του Δήμου Δράμας ( 
συνδεόμενη μετ΄ αυτού με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και πάγια μηνιαία α-
ντιμισθία από την 1-3-2007 έως σήμερα, δυνάμει της υπ΄ αριθ. πρωτ. 40823/5-9-2006 από-
φασης του Δημάρχου Δράμας περί προσλήψεώς μου ως δικηγόρου του Δήμου Δράμας, με 
σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και πάγια μηνιαία αντιμισθία, σε κενή οργανική 
θέση δικηγόρου του Δήμου Δράμας, της οποίας περίληψη, όπως αυτή νομιμοποιήθηκε με 
την υπ΄ αριθ. πρωτ. 8652/2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας-Θράκης, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ, Γ΄, 3/5-1-
2007) σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 12511/1-3-2007 απόφαση του Δημάρχου 
Δράμας με θέμα «Τοποθέτηση Νομικού Συμβούλου» περί τοποθετήσεώς μου, από την 1-3-
2007, στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων των Ειδικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας με κα-
θήκοντα, μεταξύ άλλων, να παρίσταμαι σε όλα τα Δικαστήρια για υποθέσεις του Δήμου 
Δράμας -και- το από 1-3-2007 πρωτόκολλο εγκατάστασης και ανάληψης καθηκόντων μου.     

      Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 
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