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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 178.  Έγκριση του κατεπείγοντος της 
Συνεδρίασης και συζήτησης θέμα-
τος ως κατεπείγον. 

Ομόφωνα 
 

2 179.  Μη άσκηση έφεσης, από τον Ορ-
γανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία 
«ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει 
στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης 
Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομί-
μως από τον Δήμαρχό του, στρε-
φομένης κατά της υπ΄αριθ. 47/ 2021 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Δρά-
μας (Τακτική Διαδικασία) - και- κατά 
της ανώνυμης εταιρίας με την επω-
νυμία «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΡΑΜΑΣ Α-
ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτι-
κό τίτλο STAR ΔΡΑΜΑΣ TV Α.Ε. 
που εδρεύει στη Δράμα (1ης  Ιουλί-
ου 23) και εκπροσωπείται νομίμως 
από το νόμιμο εκπρόσωπό της Γε-
ώργιο Αραμπατζή, ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας. 

Ομόφωνα 

3 180. Μη άσκηση αίτησης περί καθορι-
σμού οριστικής τιμής μονάδος α-
ποζημιώσεως λόγω αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως, από τον Οργα-
νισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία 
«ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει 
στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης 
Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομί-
μως από τον Δήμαρχό του, στρε-
φομένης κατά των: (1) Δέσποινας 
χήρας Κωνσταντίνου Παπαδόπου-
λου και (2) Κωνσταντίνου Παπαδό-
πουλου του Βασιλείου, κατοίκων 
Δράμας, ενώπιον του Τριμελούς 
Εφετείου Θράκης. 
Σχετ.: (α) η  υπ΄αριθ. 340/2020 από-
φαση του Μονομελούς Εφετείου 
Θράκης, η οποία επιδόθηκε στο 
Δήμο Δράμας στις 24-03-2021 -και- 
κοινοποιήθηκε, μέσω του Προ-
γράμματος «ΙΡΙΔΑ», τόσο στη Νο-
μική Υπηρεσία όσο και στη Διεύ-
θυνση Δόμησης. 
(β) το υπ΄αριθ.πρωτ. 16131/05-05-
2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρε-
σίας με θέμα «Παροχή εγγράφων 
απόψεων σχετικά με την υπ΄αριθ. 
340/2020 απόφαση του Μονομε-
λούς Εφετείου Θράκης», προς τη 
Διεύθυνση Δόμησης. 

Ομόφωνα 



(γ) το υπ΄αριθ.πρωτ. 17168/11-05-
2021 έγγραφο του Τμήματος Πολε-
οδομικών Εφαρμογών της Διεύ-
θυνσης Δόμησης προς τη Νομική 
Υπηρεσία με θέμα «Σχετικά με δι-
καστικώς καθορισθείσα τιμή μονά-
δας», το οποίο απεστάλη προς τη 
Νομική Υπηρεσία, μέσω του προ-
γράμματος ΙΡΙΔΑ, την 11-05-2021. 

 

Δράμα 12-05-2021 
Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


