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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 5ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την  5-3-2013 

ΘΕΜΑ 15ο: (έκτακτο) Παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινική δίκη ενώπιον 
του Πταισµατοδικείου ∆ράµας. 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα ∆ευτέρα 5η του µηνός Μαρτίου 2013 και ώρα 11.30 π.µ.  
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 14386/1-3-2013 πρόσκληση του 
Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Νικολαίδης Φώτιος     
Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Παπαδόπουλος  Γρηγόριος   
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
Χλιάρα Παναγιώτα 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 15ο (έκτακτο)  θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 14810/4-3-2013 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας 
του ∆. ∆ράµας µε την γνωµοδότηση της Νοµικής Συµβούλου σχετικά µε το παραπάνω 
θέµα η οποία είναι η εξής: 
 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 
περί ασκήσεως ενδίκου µέσου 

( άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγʼ και 2 του Ν. 3852/2010 ) 
 

 Θέµα : παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινική δίκη ενώπιον του Πταισµατοδικείου ∆ράµας. 
 

  Με το υπ΄αριθ.πρωτ. 15329/2012 έγγραφο του ∆ασαρχείου ∆ράµας µε θέµα 
«∆ικάσιµος αγροτικής υπόθεσης» γνωστοποιήθηκε στο ∆ήµο ∆ράµας ότι την 25η Οκτωβρίου, 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00, στο Πταισµατοδικείο ∆ράµας, θα εκδικασθεί µήνυση του 
∆ασαρχείου ∆ράµας (Φθορά µε ζώα) κατά των : 1) Κυριακίδη Κωνσταντίνου του Αθανασίου, 
κατοίκου Ξηροποτάµου και (2) Κυριακίδη Αθανασίου του Κωνσταντίνου, κατοίκου 



Ξηροποτάµου. Η εν λόγω ποινική δίκη έχει προσδιορισθεί, κατόπιν αναβολών, κατά τη 
δικάσιµο της 28-3-2013.   

Γνωµοδοτώ υπέρ της δηλώσεως, από το ∆ήµο ∆ράµας,  παράστασης πολιτικής 
αγωγής για το ποσό των 328 Ευρώ, κατά την εν λόγω ποινική δίκη, ενώπιον του 
Πταισµατοδικείου ∆ράµας και κατά τη µετ΄αναβολή δικάσιµο της 28-3-2013, δεδοµένου ότι η 
ζηµία του ∆ήµου, όπως αναφέρεται στο ως άνω έγγραφο του ∆ασαρχείου ∆ράµας, ανέρχεται 
στο εν λόγω ποσό .- 

  
                                    Η Νοµική Σύµβουλος 
                                      ∆ήµου ∆ράµας 
 

       Παρακαλώ  να αποφασίσετε σχετικά. 

      Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων και λαµβάνοντας υπόψη την γνωµοδότηση της Νοµικής 
Συµβούλου 
 

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

1. Εγκρίνει την εκ µέρους του ∆ήµου ∆ράµας παράσταση πολιτικής αγωγής σε  
ποινική δίκη και κατά τη µετ΄αναβολή δικάσιµο της 28-3-2013   ενώπιον του 
Πταισµατοδικείου ∆ράµας για το ποσό των 328 Ευρώ, δεδοµένου ότι η ζηµία 
του ∆ήµου, όπως αναφέρεται στο έγγραφο του ∆ασαρχείου ∆ράµας, ανέρχεται 
στο εν λόγω ποσό. 
 
 2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο          
∆ράµας. 
 

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 67/2013. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

          ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


