
 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                                                                  Αριθ.Αποφ 63/2012 

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 10ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 27-3-2012 

ΘΕΜΑ 3ο:( έκτακτο) Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου 

 Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τρίτη 27 του µηνός Μαρτίου 2012 και ώρα 11.00 
π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 22858/23-3-2012 
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 έξι (6) µέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος     

Ζαχαριάδης Παύλος                                       Μαµσάκος Χριστόδουλος 

Χλιάρα Παναγιώτα                                        Παπαθεοδώρου Ανέστης  

Χαραλαµπίδης Ανδρέας                     

Μήτρου Γεώργιος                                           Γκάνης Σταύρος 

Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 

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

του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο ( έκτακτο)  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 23212/27-3-2012 έγγραφο  
του Γραφείου Νοµικών Συµβούλων το οποίο λέει τα εξής: 

  



 
 

   
  

 

Παρακαλώ να δώσετε ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη ∆ικηγόρο Αθηνών 

(A.M. : 17128), κα Γεωργία Παπαρούλια του Λουκά, ∆ικηγόρο παρ΄Αρείω Πάγω, 

κάτοικο Αθηνών (Νεοφύτου Βάµβα 1), προκειµένου, εκ µέρους και για λογαριασµό 

του ∆ήµου ∆ράµας, να παραστεί κατά τη συζήτηση της από 1-8-2011 και µε αριθ. 

καταθ. 41/18-8-2011 αίτησης αναιρέσεως των : (1) Αθανατσίκη Μαγδαληνής του 

Γεωργίου, κατοίκου Χωριστής ∆ράµας , (2) Τσιγκιοζίδη Γαβριήλ του Γεωργίου, 

κατοίκου ∆ράµας, (3) Βουρκούδη Σοφίας του Ιορδάνη, κατοίκου ∆ράµας,(4) 

Τσουρουκίδη Νεόφυτου του Σάββα, κατοίκου ∆ράµας, (5) Μουρουσίδου Γεωργίας 

του Κωνσταντίνου, κατοίκου ∆ράµας, (6) Λαζαράκη Αθανασίου του Λαζάρου, 

κατοίκου ∆ράµας, (7) Παπαδοπούλου Κύρας του Γεωργίου, κατοίκου ∆ράµας, (8) 

Αντώνογλου Χαρίκλειας του Γεωργίου, κατοίκου ∆ράµας, (9) Σεπέρα Παναγιώτας 

του Ιωάννη, κατοίκου ∆ράµας, (10) Παστραφίδη Σάββα του Γεωργίου, κατοίκου 

∆ράµας και (11) Ελευθεριάδου Ελένης, κατοίκου Προσοτσάνης ∆ράµας, στρεφοµένης 

κατά του ∆ήµου ∆ράµας και κατά της υπ΄αριθ. 427/2010 απόφασης του Τριµελούς 

Εφετείου Θράκης, ενώπιον του Β1΄ Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου, κατά τη 

δικάσιµο της 3ης Απριλίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.µ. και µε αύξοντα 

αριθµό πινακίου 6 (ή σε οιαδήποτε µετ΄αναβολή δικάσιµο) καθώς και να ενεργήσει 

πάντα τα νόµιµα, προς αντίκρουση αυτής.- 

 

  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 Αθηνών  (A.M. : 

17128), κα Γεωργία Παπαρούλια του Λουκά, ∆ικηγόρο παρ΄Αρείω Πάγω, κάτοικο 

Αθηνών (Νεοφύτου Βάµβα 1), προκειµένου, εκ µέρους και για λογαριασµό του ∆ήµου 

∆ράµας, να παραστεί κατά τη συζήτηση της από 1-8-2011 και µε αριθ. καταθ. 41/18-

8-2011 αίτησης αναιρέσεως των : (1) Αθανατσίκη Μαγδαληνής του Γεωργίου, 

κατοίκου Χωριστής ∆ράµας, (2) Τσιγκιοζίδη Γαβριήλ του Γεωργίου, κατοίκου 

∆ράµας, (3) Βουρκούδη Σοφίας του Ιορδάνη, κατοίκου ∆ράµας,(4) Τσουρουκίδη 

Νεόφυτου του Σάββα, κατοίκου ∆ράµας, (5) Μουρουσίδου Γεωργίας του 

Κωνσταντίνου, κατοίκου ∆ράµας, (6) Λαζαράκη Αθανασίου του Λαζάρου, κατοίκου 

∆ράµας, (7) Παπαδοπούλου Κύρας του Γεωργίου, κατοίκου ∆ράµας, (8) Αντώνογλου 

Χαρίκλειας του Γεωργίου, κατοίκου ∆ράµας, (9) Σεπέρα Παναγιώτας του Ιωάννη, 

κατοίκου ∆ράµας, (10) Παστραφίδη Σάββα του Γεωργίου, κατοίκου ∆ράµας και (11) 



 
 

   
  

 

Ελευθεριάδου Ελένης, κατοίκου Προσοτσάνης ∆ράµας, στρεφοµένης κατά του ∆ήµου 

∆ράµας και κατά της  υπ΄αριθ. 427/2010 απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Θράκης, 

ενώπιον του Β1΄ Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου, κατά τη δικάσιµο της 3ης 

Απριλίου 2012, ηµέρα Τρίτη, ώρα 9.30 π.µ. και µε αύξοντα αριθµό πινακίου 6 (ή σε 

οιαδήποτε µετ΄αναβολή δικάσιµο) καθώς και να ενεργήσει πάντα τα νόµιµα, προς 

αντίκρουση αυτής.- 

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

  

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 63/2012 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος                                  Η Ειδική Γραµµατέας                                Τα µέλη  
                                                        ∆έσποινα Σιδηροπούλου                   
  

  

 


