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 Άσκηση εφέσεως κατά της 
υπ’ αριθµ. 358/2014 οριστικής 
απόφασης του Α΄ Τµήµατος 
του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας ( Με-
ταβατικής Έδρας ∆ράµας ) 
 

 

       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 21ης Οκτωβρίου 2015, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
υπό την Προεδρία του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, 
µετά από την 45686/16-10-2015 γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου της κ. Χρυσοχοΐδη 
Ελευθέριου, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό 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 8 µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2. Ηλιάδης Νικόλαος 
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
7. Ζαχαριάδης Παύλος 
8. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.        Μουρβετίδης Μιχαηλ 
 
 

          Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία 
του και έτσι κλήθηκε και απουσίασε το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
  Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασιλειάδης 
Αναστάσιος.     
          Στην συνεδρίαση παρέστη και η προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
Ζιούτη Ευαγγελία η οποία ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής για το µ’ αριθµ. πρωτ. 612 έγγραφο 
του Παρατηρητηρίου Οικ. Αυτοτέλειας και απεχώρησε.   
         Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. πρόεδρος κήρυξε  την 
έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, 
καθώς και στα έκτακτα.           
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            Ο κ. πρόεδρος, εισάγοντας  το 9o θέµα της ηµερήσιας διάταξης  παρουσιάζει στα 
µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 45677/16-10-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου ∆ράµας, σχετικά µε την «Άσκηση εφέσεως κατά της υπ’ αριθµ. 358/2014 
οριστικής απόφασης του Α΄ Τµήµατος του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Καβάλας ( Μεταβατικής Έδρας ∆ράµας )., και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 

  Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, παρουσιάζει, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως 
παρακάτω: 

 

«ΣΧΕΤ: το υπ΄αριθ.πρωτ. 30218/2015 έγγραφο του Τµήµατος Ανθρώπινου 
∆υναµικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας. . 

              Στο άρθρο 72 υπό τον τίτλο «Οικονοµική Επιτροπή-Αρµοδιότητες» του Ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) ρητώς ορίζεται ότι :  

1.  Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 
οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

…………………………………………………………………………………………….. 

ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων 
µέσων, 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και ιδ` της προηγούµενης παραγράφου, η 
απόφαση λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της 
οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειµένου για 
µισθολογικές απαιτήσεις, κάθε µορφής, περιλαµβανοµένων και των 
επιδοµάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων µέσων, ο 
δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις 
περιπτώσεις που το νοµικό ζήτηµα έχει κριθεί µε απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου.». 

            Βάσει των ανωτέρω, επί του εν λόγω θέµατος, γνωµοδοτώ υπέρ της 
ασκήσεως από το ∆ήµο ∆ράµας εφέσεως, ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Εφετείου Κοµοτηνής, κατά της υπ΄ αριθ. 358/2014 οριστικής απόφασης του Α΄ 
Τµήµατος του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Μεταβατικής 
Έδρας ∆ράµας) -και- κατά του Μιχαήλ Ελευθεριάδη του Αθανασίου, κατοίκου 
Αρκαδικού ∆ράµας (οδός Πλάκα αριθ. 30), περί ακυρώσεως και εξαφανίσεως της 
ως άνω δικαστικής απόφασης κατά το µέρος που αυτή δέχθηκε την αγωγή µε 
ηµεροµηνία κατάθεσης 31-08-2012, στρεφοµένη κατά :του ∆ήµου ∆ράµας, κατά 
το µέρος που αυτή ασκήθηκε από τον ανωτέρω αντίδικο -και- υποχρέωσε τον 
εναγόµενο ∆ήµο ∆ράµας να καταβάλει στον ανωτέρω αντίδικο, ποσό ύψους 
τριάντα χιλιάδων εξακοσίων (30.600) Ευρώ πλέον τόκων, υπολογιζοµένων µε 
επιτόκιο 6% από 6-12-2012, ως αποζηµίωση κατά τα άρθρα 105 και 106 του 
Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού Κώδικα (Εισ.Ν.Α.Κ.) λόγω µη λήψης της 
ένδικης, προβλεπόµενης από το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 2085/1992, επιδότησης 
αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας σε προβληµατική περιοχή, µη γενοµένων δεκτών 
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των προβληθέντων ισχυρισµών του εναγοµένου ∆ήµου ∆ράµας περί 
καθ΄ολοκληρίαν αρνήσεως και απορρίψεως της κρινοµένης αγωγής και κατά το 
µέρος που αυτή ασκείται από τον ανωτέρω αντίδικο. 

.  Προς τούτο, επισυνάπτω στην παρούσα αντίγραφο της εν λόγω υπ΄αριθ. 358/2014 
οριστικής απόφασης του Α΄ Τµήµατος του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Καβάλας (Μεταβατικής Έδρας ∆ράµας).-                                

             Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
      Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 51 του ν.4257/2014, καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 
 

 

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

• Υπέρ της ασκήσεως από το ∆ήµο ∆ράµας εφέσεως, ενώπιον του 
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Κοµοτηνής, κατά της υπ΄ αριθ. 358/2014 
οριστικής απόφασης του Α΄ Τµήµατος του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Καβάλας (Μεταβατικής Έδρας ∆ράµας) -και- κατά του Μιχαήλ Ελευθεριάδη του 
Αθανασίου, κατοίκου Αρκαδικού ∆ράµας (οδός Πλάκα αριθ. 30), περί ακυρώσεως 
και εξαφανίσεως της ως άνω δικαστικής απόφασης κατά το µέρος που αυτή 
δέχθηκε την αγωγή µε ηµεροµηνία κατάθεσης 31-08-2012, στρεφοµένη κατά :του 
∆ήµου ∆ράµας. 
 

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