
 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 10/2014 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 2
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 14-1-2014 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
: Ορισµός πληρεξούσιων ∆ικηγόρων. 

 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 14η του µηνός  Ιανουαρίου 2014 και ώρα 
11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
1431/10-1-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. Α. Χαραλαµπίδης λόγω 
απουσίας του Προέδρου. 
Ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. 
Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ. Επίσης ο κ. Ζαχαριάδης Παύλος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του. Έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Γρηγορίου Κυριάκος. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Γρηγορίου Κυριάκος               Χαρακίδης Κυριάκος  
Παπαθεοδώρου Ανέστης   Χλιάρα Παναγιώτα 
Μλεκάνης Μιχαήλ     
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   Παπαδόπουλος  Γεώργιος    

Τερζής Ανέστης 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   του 

∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

Ο κ. αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 967/8-1-2014  έγγραφο  
του Γραφείου Νοµικών Συµβούλων το οποίο λέει τα εξής: 

ΘΕΜΑ: Ορισµός πληρεξούσιων ∆ικηγόρων. 

 
 Ενόψει διαδοχικών συνεδριάσεων τεσσάρων (4) Επιτροπών 

ενστάσεων Εθνικού Κτηµατολογίου της Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας κατά 
τις ηµεροµηνίες της 14-1-2014, 16-1-2014, 21-1-2014, 23-1-2014, 28-1-2014, 
4-2-2014  και 6-2-2014, κατά τις οποίες θα συζητηθούν, µεταξύ άλλων, και 
ενστάσεις που αφορούν το ∆ήµο ∆ράµας, παρακαλώ να δώσετε την ειδική 
εντολή και πληρεξουσιότητα για να παραστούν, εκ µέρους και για λογαριασµό 
του ∆ήµου ∆ράµας, ενώπιον των ας άνω Επιτροπών και κατά τις ως άνω 
συνεδριάσεις αυτών, προς υποστήριξη των συµφερόντων του ∆ήµου ∆ράµας, 



 
 

   
  

 

σε δικηγόρους ∆ράµας, οι οποίοι διαθέτουν την εξειδικευµένη προς τούτο 
νοµική εµπειρία, δεδοµένου ότι οι εν λόγω παραστάσεις, οι οποίες έχουν 
ιδιαίτερη σηµασία και απαιτούν εξειδικευµένη νοµική εµπειρία, επείγουν και η 
Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, η οποία ως γνωστόν, στελεχώνεται , 
αποκλειστικά και µόνο  από την υπογράφουσα Νοµική Σύµβολα , δεν είναι 
δυνατόν να επιληφθεί αυτών, κατά την εν λόγω χρονική περίοδο, λόγω 
ιδιαιτέρως αυξηµένου φόρτου εργασίας (ποικίλες εκκρεµοδικίες του ∆ήµου 
∆ράµας και των Ν.Π.∆.∆. αυτού, ενώπιων πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων 
∆ικαστηρίων, που απαιτούν µελέτη και προετοιµασία και σύνταξη προτάσεων- 
υποµνηµάτων- προσθηκών, καθηµερινή µελέτη ποικίλων και σοβαρών 
ζητηµάτων των διαφόρων Υπηρεσιών και της ∆ιοικήσεως του ∆ήµου και 
σύνταξη σχετικών εγγράφων νοµικών γνωµοδοτήσεων ή/ και παροχή σχετικών 
προφορικών νοµικών συµβούλων, σύνταξη κι επιµέλεια εγγράφων, σύνταξη 
δικογράφων, παράσταση στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του 
∆ήµου κ.λ.π.). 

  και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων               

                

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

 
1.    Παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη ∆ικηγόρο ∆ράµας 
Ναλµπάντη Σουλτάνα για να παραστεί, εκ µέρους και για λογαριασµό του 
∆ήµου ∆ράµας, ενώπιον των τεσσάρων (4) Επιτροπών ενστάσεων Εθνικού 
Κτηµατολογίου της Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας  στις συνεδριάσεις αυτών 
κατά τις ηµεροµηνίες της 14-1-2014, 16-1-2014, 21-1-2014, 23-1-2014, 28-1-
2014, 4-2-2014  και 6-2-2014, κατά τις οποίες θα συζητηθούν, µεταξύ άλλων, 
και ενστάσεις που αφορούν το ∆ήµο ∆ράµας, προς υποστήριξη των 
συµφερόντων του ∆ήµου ∆ράµας. 

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

                 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 10/2014. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ο πρόεδρος      Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη 

∆έσποινα Σιδηροπούλου 
 

 


