
 

 
 

   
  

 

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  55/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  10
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 29/4/2011 

 

ΘΕΜΑ 9o(έκτακτο): «Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου» 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Παρασκευή 29 του µηνός Απριλίου 2011 και ώρα 
13.30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από 

την αριθµ. 18692/20-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 

νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Η Κ. Χλιάρα Παναγιώτα απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το 
σώµα. Στη συνεδρίαση κλήθηκε το αναπληρωµατικό κατά σειρά µέλος κ. 
Γρηγορίου Κυριάκος, ο οποίος ενηµέρωσε το σώµα ότι δε µπορεί να 
παρευρεθεί ,και έτσι κλήθηκε ο επόµενος κατά σειρά κ. Νικολαίδης Φώτιος ο 
οποίος και παρευρέθει στη συνεδρίαση. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Γκάνης Σταύρος 
Νικολαίδης Φώτιος 
Μαµσάκος Χριστόδουλος  
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος  
Μήτρου Γεώργιος 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 
υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 
Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο (έκτακτο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 19593/27-4-2011 έγγραφο  
του Γραφείου Νοµικών Συµβούλων το οποίο λέει τα εξής: 

Παρακαλώ να παράσχετε ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο ∆ικηγόρο 

Αθηνών (Α.Μ. : 2192), κ.Κωνσταντίνο Χιώλο, ∆ικηγόρο παρ΄Αρείω Πάγω, κάτοικο 

Αθηνών (Πειραιώς 1), προκειµένου να παραστεί, εκ µέρους και για λογαριασµό του 



 

 
 

   
  

 

∆ήµου ∆ράµας, κατά την συζήτηση, ενώπιον του ∆΄ Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου 

Πάγου, κατά τη δικάσιµο της 6ης Μαϊου 2011, ηµέρα Παρασκευή, ώρα 9.30 π.µ. και 

µε αριθµό πινακίου του ∆΄ Πολιτικού Τµήµατος 43 (ή σε οιαδήποτε µετʼ αναβολή 

δικάσιµο), της από 28-5-2009 και µε αριθ.καταθ. 28/1-6-2009 αιτήσεως αναιρέσεως 

την οποία ο ∆ήµος ∆ράµας, δυνάµει της υπ΄αριθ. 117/2009 απόφασης της 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής του, άσκησε κατά της Παναγιώτας συζύγου Γεράσιµου 

Ασικίδη, το γένος Χατζηϊορδάνη και Κατίνας Κοτσανικολάου, κατοίκου ∆ράµας, και 

κατά της υπ΄αριθ. 580/2008 οριστικής αποφάσεως του Τριµελούς Εφετείου Θράκης 

και την οποία ο ∆ήµος ∆ράµας επανέφερε προς συζήτηση, ενώπιον του ανωτέρω 

∆ικαστηρίου και κατά την ανωτέρω δικάσιµο, µε την από 7-01-2011 κλήση του για 

ορισµό νέας δικασίµου λόγω κηρύξεως απαράδεκτης της συζητήσεως, κατά τη 

δικάσιµο της 19-3-2010, της εν λόγω αιτήσεως αναιρέσεως δυνάµει της υπ΄αριθ. 

762/2010 απόφασης του ανωτέρω ∆ικαστηρίου -και- να ενεργήσει πάντα τα 

περαιτέρω νόµιµα, προς υποστήριξη αυτής .  

Επίσης, παρακαλώ να εγκρίνετε την, εκ µέρους και για λογαριασµό του  

∆ήµου ∆ράµας, σύνταξη και κατάθεση από τον ανωτέρω ∆ικηγόρο Αθηνών (Α.Μ. : 

2192), κ.Κωνσταντίνο Χιώλο, ∆ικηγόρο παρ΄Αρείω Πάγω, κάτοικο Αθηνών (Πειραιώς 

1), ενώπιον του ∆΄ Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου, της ως άνω από 7-01-

2011 κλήσης του ∆ήµου ∆ράµας για ορισµό νέας δικασίµου λόγω κηρύξεως 

απαράδεκτης της συζητήσεως, κατά τη δικάσιµο της 19-3-2010, της εν λόγω από 28-

5-2009 και µε αριθ.καταθ. 28/1-6-2009 αιτήσεως αναιρέσεως του δυνάµει της 

υπ΄αριθ. 762/2010 απόφασης του ανωτέρω ∆ικαστηρίου, µε την οποία (κλήση) 

επανεισήχθη προς συζήτηση η εν λόγω αίτηση αναιρέσεως του ∆ήµου ∆ράµας 

ενώπιον του ανωτέρω ∆ικαστηρίου και κατά την ανωτέρω δικάσιµο της 6ης Μαϊου 

2011, ηµέρα Παρασκευή, ώρα 9.30 π.µ. και µε αριθµό πινακίου του ∆΄ Πολιτικού 

Τµήµατος 43 .- 



 

 
 

   
  

 

  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 

 

Παράσχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο ∆ικηγόρο Αθηνών 

(Α.Μ. : 2192), κ.Κωνσταντίνο Χιώλο, ∆ικηγόρο παρ΄Αρείω Πάγω, κάτοικο 

Αθηνών (Πειραιώς 1), προκειµένου να παραστεί, εκ µέρους και για 

λογαριασµό του ∆ήµου ∆ράµας, κατά την συζήτηση, ενώπιον του ∆΄ 

Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου, κατά τη δικάσιµο της 6ης Μαϊου 2011, 

ηµέρα Παρασκευή, ώρα 9.30 π.µ. και µε αριθµό πινακίου του ∆΄ Πολιτικού 

Τµήµατος 43 (ή σε οιαδήποτε µετʼ αναβολή δικάσιµο), της από 28-5-2009 και 

µε αριθ.καταθ. 28/1-6-2009 αιτήσεως αναιρέσεως την οποία ο ∆ήµος ∆ράµας, 

δυνάµει της υπ΄αριθ. 117/2009 απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του, 

άσκησε κατά της Παναγιώτας συζύγου Γεράσιµου Ασικίδη, το γένος 

Χατζηϊορδάνη και Κατίνας Κοτσανικολάου, κατοίκου ∆ράµας, και κατά της 

υπ΄αριθ. 580/2008 οριστικής αποφάσεως του Τριµελούς Εφετείου Θράκης και 

την οποία ο ∆ήµος ∆ράµας επανέφερε προς συζήτηση, ενώπιον του ανωτέρω 

∆ικαστηρίου και κατά την ανωτέρω δικάσιµο, µε την από 7-01-2011 κλήση του 

για ορισµό νέας δικασίµου λόγω κηρύξεως απαράδεκτης της συζητήσεως, 

κατά τη δικάσιµο της 19-3-2010, της εν λόγω αιτήσεως αναιρέσεως δυνάµει 

της υπ΄αριθ. 762/2010 απόφασης του ανωτέρω ∆ικαστηρίου -και- να 

ενεργήσει πάντα τα περαιτέρω νόµιµα, προς υποστήριξη αυτής .  



 

 
 

   
  

 

Εγκρίνει την, εκ µέρους και για λογαριασµό του  ∆ήµου ∆ράµας, 

σύνταξη και κατάθεση από τον ανωτέρω ∆ικηγόρο Αθηνών (Α.Μ. : 2192), 

κ.Κωνσταντίνο Χιώλο, ∆ικηγόρο παρ΄Αρείω Πάγω, κάτοικο Αθηνών (Πειραιώς 

1), ενώπιον του ∆΄ Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου, της ως άνω από 7-

01-2011 κλήσης του ∆ήµου ∆ράµας για ορισµό νέας δικασίµου λόγω 

κηρύξεως απαράδεκτης της συζητήσεως, κατά τη δικάσιµο της 19-3-2010, της 

εν λόγω από 28-5-2009 και µε αριθ.καταθ. 28/1-6-2009 αιτήσεως αναιρέσεως 

του δυνάµει της υπ΄αριθ. 762/2010 απόφασης του ανωτέρω ∆ικαστηρίου, µε 

την οποία (κλήση) επανεισήχθη προς συζήτηση η εν λόγω αίτηση αναιρέσεως 

του ∆ήµου ∆ράµας ενώπιον του ανωτέρω ∆ικαστηρίου και κατά την ανωτέρω 

δικάσιµο της 6ης Μαϊου 2011, ηµέρα Παρασκευή, ώρα 9.30 π.µ. και µε 

αριθµό πινακίου του ∆΄ Πολιτικού Τµήµατος 43 .- 

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

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 55/2011 

   

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


