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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21ης/05-09-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός Απόφασης:

186/2016
:

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση διαταγής για λήψη απόφασης άσκησης ή μη περαιτέρω ενδίκων
μέσων εκ μέρους του Δήμου Δράμας.

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 05 η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό την
Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας, μετά από την
αριθμ. πρωτ. 34105/01-09-2016 γραπτή πρόσκληση του, 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 6 μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος)
Καραμπατζάκης Δημήτριος
Σολάκης Άγγελος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ηλιάδης Νικόλαος
Χαραλαμπίδης Ανδρέας

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:
1.
2.
3.

Μουρβετίδης Μιχαήλ
Ζαχαριάδης Παύλος
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος

Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την
απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ.
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας,
γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, 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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Μετά από πρόταση του προέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκε
ομόφωνα όπως το θέμα «Διαβίβαση διαταγής για λήψη απόφασης άσκησης ή μη περαιτέρω
ενδίκων μέσων εκ μέρους του Δήμου Δράμας», θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως δεύτερο έκτακτο θέμα για λήψη απόφασης.
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος , παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής το υπ’ αριθμ.
34436/05-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού του Δήμου Δράμας, το οποίο έχει όπως παρακάτω :
ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’αρίθμ. 27/2016 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδίκη Δράμας κ. Δορλή Θωμά.
β) Το υπ’αρίθμ. πρωτ. 26775/14-7-2016 διαβιβαστικό της ως άνω διαταγής πληρωμής έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού προς τη Νομική Σύμβουλο κα
Μπανά.
(γ) Το υπ’αρίθμ. 28015/21-7-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας προς το Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού.
(δ) Το υπ’αρίθμ. 28582/25-7-2016 απαντητικό έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου
Δυναμικού προς τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας.
Σας διαβιβάζουμε την (α) ως άνω σχετική διαταγή πληρωμής κατά του Δήμου Δράμας
προκειμένου να αποφασίσετε, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1(ιγ) του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010, εάν ασκηθούν κατ’αυτής περαιτέρω ένδικα μέσα ή όχι. Μαζί με τη διαταγή πληρωμής σας διαβιβάζουμε και το σύνολο της υπηρεσιακής αλληλογραφίας μεταξύ του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και της Νομικής μας Υπηρεσίας.
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 η σχετική απόφαση στην οποία καλείστε να προβείτε : “ … 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 ανώτατου δικαστηρίου”.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.»
Ο κ. πρόεδρος παρουσίασε στα μέλη της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 34433/05-09-2016
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δ. Δράμας με την γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου σχετικά με το παραπάνω θέμα η οποία είναι η εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
περί μη ασκήσεως ενδίκου μέσου
Θέμα : μη άσκηση ανακοπής του άρθρου 632 παρ. 1 και του άρθρου 933 παρ. 1
Κ.Πολ.Δ., στρεφομένη κατά των : (1) Ελένης Θωμά του Θωμά, κατοίκου Δράμας, (2) Κωνσταντίνου Ζαμπίδη του Σαμουήλ-Συμεών, κατοίκου Δράμας, (3) Παναγιώτας Καλλιονίδου
του Ελευθερίου, κατοίκου Δράμας, (4) Σοφίας Παρασίδου του Αλεξάνδρου, κατοίκου Δράμας -και- (5) Αντώνιου Πασβάντη του Νικολάου, κατοίκου Καβάλας ( υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας).
Σχετ.: (α) το υπ΄αριθ.πρωτ. 26775/14-07-2016 έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου
Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας προς εμένα τη Νομική Σύμβουλο του Δήμου Δράμας.
(β) το υπ΄αριθ.πρωτ. 28015/21-07-2016 έγγραφό μου προς το Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας.
(γ) το υπ΄αριθ.πρωτ. 28582/25-07-2016 έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας προς εμένα τη Νομική
Σύμβουλο του Δήμου Δράμας.
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(δ) το υπ΄αριθ.πρωτ. 34303/02-09-2016 έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας προς εμένα τη Νομική
Σύμβουλο του Δήμου Δράμας.
Όσον αφορά την υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας, η
οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως των : (1) Ελένης Θωμά του Θωμά, κατοίκου Δράμας, (2)
Κωνσταντίνου Ζαμπίδη του Σαμουήλ-Συμεών, κατοίκου Δράμας, (3) Παναγιώτας Καλλιονίδου του Ελευθερίου, κατοίκου Δράμας, (4) Σοφίας Παρασίδου του Αλεξάνδρου, κατοίκου
Δράμας
και (5) Αντώνιου Πασβάντη του Νικολάου, κατοίκου Καβάλας -ΚΑΙ- με την οποία
υποχρεώνεται ο Δήμος Δράμας να καταβάλει, στους ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκους, τα ποσά των 2.772,50 Ευρώ, 2.802,40 Ευρώ, 2.085 Ευρώ, 2.937,50 Ευρώ και 940 Ευρώ αντιστοίχως, νομιμοτόκως με ποσοστό 6 % ετησίως, από την επομένη της επίδοσης της εν λόγω υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγής πληρωμής και μέχρι την πλήρη εξόφληση -και- επιβάλλονται
σε βάρος του Δήμου Δράμας τα δικαστικά έξοδα των ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκων, ορισθέντα στο ποσό των 350 Ευρώ, μετά της παρά πόδα αυτής συντεταγμένης από 08-07-2016
επιταγής προς πληρωμή, με την οποία οι ανωτέρω πέντε (5) αντίδικοι επιτάσσουν το Δήμο
Δράμας να καταβάλει: (1) σε έκαστο εξ αυτών τα ως άνω ένδικα ποσά (επιδικασθέντα κεφάλαια) των 2.772,50 Ευρώ, 2.802,40 Ευρώ, 2.085 Ευρώ, 2.937,50 Ευρώ και 940 Ευρώ
αντιστοίχως, (2) τον επιδικασθέντα νόμιμο τόκο, υπολογιζόμενο σε ποσοστό 6 % ετησίως
επί των ανωτέρω ένδικων ποσών, από την επομένη της επίδοσης της εν λόγω υπ΄αριθ.
27/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας και μέχρι την πλήρη εξόφληση, (3)
το ποσό των 293,47 Ευρώ για δικαστική δαπάνη, «..περιορίζοντας στο ποσό αυτό την επιδικασθείσα δυνάμει της με αριθμό 27/2016 Διαταγής Πληρωμής δικαστική δαπάνη, ύψους
τριακοσίων πενήντα ευρώ (350 Ε), σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3693/1957 (ήδη
άρθρο 31 του Β.Δ. 7/20.06.1957 "Περί κωδικοποιήσεως της περί Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους Νομοθεσίας" ) σε συνδυασμό με την παρ. 2 της κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 5
παρ. 12 του Ν. 1738/1987 εκδοθείσας, με αριθμό 134423οικ/08.12.1992-20.01.1993 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, το άρθρο 28 παρ. 5 ν. 2579/1998
-και- το άρθρο 276 παρ. 1 του Ν. 3463/2006.», (4) το ποσό των 243,97 Ευρώ για λήψη απογράφου, αντίγραφο, νομική συμβουλή και σύνταξη της εν λόγω επιταγής προς πληρωμή
-και- (5) το ποσό των 86,80 Ευρώ για επίδοση με πορεία και έξοδα δικαστικού επιμελητή,
δηλαδή, συνολικά, το ποσό των 12.211,14 Ευρώ, συν το νόμιμο τόκο υπολογιζόμενο με
ποσοστό 6 % ετησίως επί των ανωτέρω επιμέρους ποσών από την επομένη της επίδοσης
της εν λόγω υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας και μέχρι την
πλήρη εξόφληση, νομιμότοκα από την επίδοση έως και την πλήρη εξόφληση, πλην του
κονδυλίου των τόκων, οι οποίες (ως άνω υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας και, για την ακρίβεια, πιστό αντίγραφο από Α΄ εκτελεστό απόγραφο αυτής,
μετά της ως άνω, παρά πόδα αυτού συντεταγμένης, από 08-07-2016 επιταγής προς πληρωμή) επιδόθηκαν από τους ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκους στο Δήμο Δράμας στις 13-072016 -και- μου απεστάλησαν με το ως άνω υπό στοιχείο α΄ έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, κατόπιν της
από 02-09-2016 δήλωσης παραίτησης των ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκων προς το Δήμο
Δράμας, η οποία εισήλθε στο Δήμο Δράμας την 02-09-2016 και πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν (02-09-2016) στο πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας με αριθμό 34303 -και- η οποία (ως
άνω δήλωση παραίτησης) μου απεστάλη αυθημερόν (02-09-2016) με το ως άνω υπό στοιχείο δ΄ έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, σας γνωρίζω τα εξής:
Με το ως άνω, υπό στοιχείο γ΄ έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας και σε απάντηση του ως άνω υπό
στοιχείο β΄ σχετικού εγγράφου μου, η ανωτέρω αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Δράμας
μου γνώρισε ότι ο Δήμος Δράμας πράγματι οφείλει στους ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκους : (1) Ελένη Θωμά του Θωμά, (2) Κωνσταντίνο Ζαμπίδη του Σαμουήλ-Συμεών, (3) Παναγιώτα Καλλιονίδου του Ελευθερίου, (4) Σοφία Παρασίδου του Αλεξάνδρου -και- (5) Αντώνιο Πασβάντη του Νικολάου, τα ως άνω ένδικα ποσά των 2.772,50 Ευρώ, 2.802,40 Ευ-
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ρώ, 2.085 Ευρώ, 2.937,50 Ευρώ -και- 940 Ευρώ αντιστοίχως, τα οποία ο Δήμος Δράμας
υποχρεώνεται, με την εν λόγω υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου
Δράμας, να τους καταβάλει.
Περαιτέρω, με την ως άνω από 02-09-2016 και με αριθ.πρωτ. (Δήμου Δράμας)
34303/02-09-2016 δήλωσή τους προς το Δήμο Δράμας, οι ανωτέρω πέντε (5) αντίδικοι
παραιτούνται, ρητώς κι ανεπιφυλάκτως, ΑΦΕΝΟΣ από την ως άνω, παρά πόδα της εν
λόγω υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγής πληρωμής συντεταγμένη, από 08-07-2016 επιταγή τους
προς πληρωμή, όπως το περιεχόμενο αυτής εκτέθηκε διεξοδικώς ανωτέρω -και- ΑΦΕΤΕΡΟΥ από όλα τα άλλα κονδύλια που επιδικάσθηκαν σε βάρος του Δήμου Δράμας με την εν
λόγω υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας, πλην των ιδίων των
ως άνω ένδικων ποσών (επιδικασθέντων κεφαλαίων) των 2.772,50 Ευρώ, 2.802,40 Ευρώ,
2.085 Ευρώ, 2.937,50 Ευρώ -και- 940 Ευρώ αντιστοίχως τα οποία οφείλονται από το Δήμο
Δράμας στους ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκους ως ήδη εκτέθηκε ανωτέρω -και- επιδικάσθηκαν, σε βάρος του Δήμου Δράμας, με την εν λόγω υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγή πληρωμής του
Ειρηνοδικείου Δράμας, ήτοι, αναλυτικότερα, οι ανωτέρω πέντε (5) αντίδικοι παραιτούνται,
ρητώς κι ανεπιφυλάκτως (α) από το κονδύλιο του νόμιμου τόκου, υπολογιζόμενου σε ποσοστού 6 % ετησίως επί των ως άνω ένδικων ποσών, από την επομένη της επίδοσης της εν
λόγω υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας (ήτοι, από την επομένη της 13-07-2016) και μέχρι την πλήρη εξόφληση, ο οποίος (ως άνω νόμιμος τόκος) επιδικάσθηκε, σε βάρος του Δήμου Δράμας, με την εν λόγω υπ΄αριθ. 279/2016 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας -και- (β) από το κονδύλιο της δικαστικής δαπάνης η οποία επιδικάσθηκε, σε βάρος του Δήμου Δράμας, με την εν λόγω υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγή
πληρωμής, ορισθείσα στο ποσό των 350 Ευρώ.
Κατά συνέπεια, μετά την, κατά τα ανωτέρω, παραίτηση των ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκων, με την ως άνω από 02-09-2016 και με αριθ.πρωτ. (Δήμου Δράμας) 34303/02-092016 δήλωση παραίτησής τους, από όλα τα άλλα κονδύλια που επιδικάσθηκαν σε βάρος
του Δήμου Δράμας με την εν λόγω υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου
Δράμας, πλην των ιδίων των ως άνω ένδικων ποσών (επιδικασθέντων κεφαλαίων) των
2.772,50 Ευρώ, 2.802,40 Ευρώ, 2.085 Ευρώ, 2.937,50 Ευρώ και 940 Ευρώ αντιστοίχως και- με δεδομένο ότι ο Δήμος Δράμας όντως οφείλει στους ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκους τα
ως άνω ένδικα ποσά (επιδικασθέντα κεφάλαια) των 2.772,50 Ευρώ, 2.802,40 Ευρώ, 2.085
Ευρώ, 2.937,50 Ευρώ και 940 Ευρώ αντιστοίχως όπως ευθέως προκύπτει από το ως άνω
υπό στοιχείο γ΄ έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, δεν υφίσταται πλέον, στην κρινομένη περίπτωση, αντικείμενο διαφοράς μεταξύ του Δήμου Δράμας και των ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκων για την από
μέρους του Δήμου Δράμας άσκηση ανακοπής του άρθρου 632 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., στρεφομένης κατά των ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκων και κατά της εν λόγω υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας, περί ακυρώσεως κι εξαφανίσεως αυτής.
Σημειωτέον, επίσης, ότι, μετά την, κατά τα ανωτέρω, παραίτηση των ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκων, με την ως άνω από 02-09-2016 και με αριθ.πρωτ. (Δήμου Δράμας)
34303/02-09-2016 δήλωση παραίτησής τους, από την ως άνω, παρά πόδα της εν λόγω
υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγής πληρωμής συντεταγμένη, από 08-07-2016 επιταγή τους προς
πληρωμή, δεν νοείται πλέον άσκηση από μέρους του Δήμου Δράμας ανακοπής του άρθρου 933 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., περί ακυρώσεως κι εξαφανίσεως αρξαμένης από τους ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκους, σε βάρος του Δήμου Δράμας, αναγκαστικής εκτελέσεως της εν
λόγω υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας, η οποία, σημειωτέον, είχε αρχίσει, σύμφωνα με το άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ., με την εκ μέρους των ανωτέρω πέντε
(5) αντιδίκων επίδοση, στις 13-07-2016, προς το Δήμο Δράμας, της εν λόγω από 08-072016 επιταγής τους προς πληρωμή, καθώς και περί ακυρώσεως και εξαφανίσεως της εν
λόγω από 08-07-2016 επιταγής των ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκων προς πληρωμή, δεδομένου ότι, ακριβώς λόγω της ως άνω, ρητής κι ανεπιφύλακτης, από 02-09-2016 παραιτήσεως
των ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκων από την εν λόγω από 08-07-2016 επιταγή τους προς
πληρωμή, η εν λόγω από 08-07-2016 επιταγή των ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκων προς πλη-
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ρωμή δεν υφίσταται πλέον, θεωρούμενη ως ουδέποτε ασκηθείσα και, συνεπεία τούτου, καμία αναγκαστική εκτέλεση της εν λόγω υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας δεν άρχισε από τους ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκους σε βάρος του Δήμου
Δράμας, με την από 13-07-2016 επίδοση της εν λόγω, μη υφισταμένης πλέον και θεωρούμενης ως ουδέποτε ασκηθείσας (λόγω της, κατά τα ανωτέρω, από 02-09-2016 παραιτήσεως των ανωτέρω πέντε αντιδίκων), από 08-07-2016 επιταγής των ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκων προς πληρωμή.
Κατόπιν όλων των προεκτεθέντων, γνωμοδοτώ, με την παρούσα, υπέρ της μη ασκήσεως, από το Δήμο Δράμας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας και κατά των ανωτέρω:
(1) Ελένης Θωμά του Θωμά, κατοίκου Δράμας, (2) Κωνσταντίνου Ζαμπίδη του ΣαμουήλΣυμεών, κατοίκου Δράμας, (3) Παναγιώτας Καλλιονίδου του Ελευθερίου, κατοίκου Δράμας,
(4) Σοφίας Παρασίδου του Αλεξάνδρου, κατοίκου Δράμας -και- (5) Αντώνιου Πασβάντη του
Νικολάου, κατοίκου Καβάλας, ΑΦΕΝΟΣ ανακοπής του άρθρου 632 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ,
περί ακυρώσεως κι εξαφανίσεως της εν λόγω υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας -και- ΑΦΕΤΕΡΟΥ ανακοπής του άρθρου 933 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. περί
ακυρώσεως κι εξαφανίσεως αρξαμένης από τους ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκους, σε βάρος
του Δήμου Δράμας, αναγκαστικής εκτελέσεως της εν λόγω υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας, η οποία είχε αρχίσει, σύμφωνα με το άρθρο 924
Κ.Πολ.Δ., με την εκ μέρους των ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκων επίδοση, στις 13-07-2016,
προς το Δήμο Δράμας, της εν λόγω από 08-07-2016 επιταγής τους προς πληρωμή, καθώς
και περί ακυρώσεως και εξαφανίσεως της εν λόγω από 08-07-2016 επιταγής των ανωτέρω
πέντε (5) αντιδίκων προς πληρωμή.
Τέλος, σημειωτέον ότι η νόμιμη προθεσμία για την από μέρους του Δήμου Δράμας
άσκηση ανακοπής του άρθρου 632 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ, στρεφομένης κατά των ανωτέρω
πέντε (5) αντιδίκων και κατά της εν λόγω υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας, περί ακυρώσεως κι εξαφανίσεως αυτής, ήτοι η προθεσμία των δεκαπέντε
(15) εργασίμων ημερών από την επομένη της από 13-07-2016 επίδοσης, από τους ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκους προς το Δήμο Δράμας, της εν λόγω υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγής
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του ως άνω ιδίου άρθρου 632 του Κ.Πολ.Δ., λήγει, εν προκειμένω, λόγω της ισχύουσας για τους Δήμους
αναστολής της εν λόγω προθεσμίας κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών ( ήτοι, από
την 1-07-2016 έως και την 15-09-2016), την 7η Οκτωβρίου 2016. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και, περαιτέρω, μετά την εκ νέου επίδοση από τους ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκους προς το Δήμο Δράμας της εν λόγω υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγής
πληρωμής και, έτι περαιτέρω, μετά την άπρακτη παρέλευση της νέας προθεσμίας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών για την άσκηση ανακοπής του άρθρου 632 παρ. 1 του
Κ.Πολ.Δ. η οποία θα αρχίσει από την επομένη της ως άνω νέας (δεύτερης) επίδοσης, από
τους ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκους προς το Δήμο Δράμας, της εν λόγω υπ΄αριθ. 27/2016
διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας, η εν λόγω διαταγή πληρωμής θα αποκτήσει πλέον δύναμη δεδικασμένου, ήτοι θα καταστεί πλέον τελεσίδικη, κατά το άρθρο 633 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.
Προς τούτο, επισυνάπτω στην παρούσα, αντίγραφα της ως άνω υπ΄αριθ. 27/2016
διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας μετά της παρά πόδα αυτής συντεταγμένης
από 08-07-2016 επιταγής των ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκων προς πληρωμή, της ως άνω
από 02-09-2016 και με αριθ.πρωτ. (Δήμου Δράμας) 34303/02-09-2016 δήλωσης παραίτησης των ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκων καθώς και των ως άνω, υπό στοιχείων α΄, β΄ , γ΄ και
δ΄ εγγράφων ( ήτοι, των υπ΄αριθ.πρωτ. 26775/2016, υπ΄αριθ.πρωτ. 28582/2016 και
υπ΄αριθ.πρωτ. 34303/2016 εγγράφων του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας προς εμένα τη Νομική Σύμβουλο του Δήμου Δράμας -και- του υπ΄αριθ.πρωτ. 28015/2016 εγγράφου μου προς το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας) .Η Νομική Σύμβουλος
Δήμου Δράμας
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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, το έγγραφο
της υπηρεσίας και την γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου.
Αποφασίζει

ομόφωνα


ΕΓΚΡΙΝΕΙ την μη άσκηση, από το Δήμο Δράμας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας
και κατά των ανωτέρω: (1) Ελένης Θωμά του Θωμά, κατοίκου Δράμας, (2) Κωνσταντίνου
Ζαμπίδη του Σαμουήλ-Συμεών, κατοίκου Δράμας, (3) Παναγιώτας Καλλιονίδου του Ελευθερίου, κατοίκου Δράμας, (4) Σοφίας Παρασίδου του Αλεξάνδρου, κατοίκου Δράμας -και- (5)
Αντώνιου Πασβάντη του Νικολάου, κατοίκου Καβάλας, ΑΦΕΝΟΣ ανακοπής του άρθρου 632
παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ, περί ακυρώσεως κι εξαφανίσεως της εν λόγω υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας -και- ΑΦΕΤΕΡΟΥ ανακοπής του άρθρου 933
παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. περί ακυρώσεως κι εξαφανίσεως αρξαμένης από τους ανωτέρω πέντε
(5) αντιδίκους, σε βάρος του Δήμου Δράμας, αναγκαστικής εκτελέσεως της εν λόγω
υπ΄αριθ. 27/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Δράμας, η οποία είχε αρχίσει,
σύμφωνα με το άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ., με την εκ μέρους των ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκων
επίδοση, στις 13-07-2016, προς το Δήμο Δράμας, της εν λόγω από 08-07-2016 επιταγής
τους προς πληρωμή, καθώς και περί ακυρώσεως και εξαφανίσεως της εν λόγω από 08-072016 επιταγής των ανωτέρω πέντε (5) αντιδίκων προς πληρωμή.
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

