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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

151/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Ορισµός πληρεξούσιου δικη-

γόρου  

 

     
       Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 18η  Μαΐου  2015, ηµέρα ∆ευτέρα  
και ώρα 11.00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  
την προεδρία του προεδρεύοντα  Σολάκη Αγγέλου, ως πρώτου πλειοψηφούντα  εν 
απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής , µετά από την 20053/15-05-2015 
γραπτή πρόσκληση του προέδρου της Χριστόδουλου Μαµσάκου, ∆ηµάρχου ∆ράµας, 
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 5 µέλη: 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
3. Μουρβετίσης Μιχαήλ 
4. Σολάκης Άγγελος 
5. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2.        Ηλιάδης Νικόλαος  
3.        Ζαχαριάδης Παύλος 
4.      Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος    
  
 
 

       

     Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
 

      Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  ∆ράµας, 
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. προεδρεύων 
κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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     Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, Σολάκης Αγγέλος, προεδρεύων ως πρώτος 
πλειοψηφών , απουσία του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής εισηγούµενος το 2ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα µέλη το υπ’ αριθµ. 19212/11-05-2015 
έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε το θέµα περί ορισµού 
ως πληρεξούσιου δικηγόρου της κας Άννας Ζουρνατζή του Λαζάρου, το οποίο έχει 
όπως παρακάτω: 
 

      «Παρακαλώ να δώσετε ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη ∆ικηγόρο Αθηνών 

(A.M. του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών: 26072), κα Άννα Ζουρνατζή του Λαζάρου 

και της Παρθένας, ∆ικηγόρο παρ΄ Αρείω Πάγω, κάτοικο Κηφισίας Αττικής (οδός Αγίας 

Παρασκευής αριθ. 31), προκειµένου, εκ µέρους και για λογαριασµό του Οργανισµού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθµού µε τη επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ», ο 

οποίος εδρεύει στη ∆ράµα (Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νοµίµως από 

τον κ.∆ήµαρχο ∆ράµας, να παραστεί κατά τη συζήτηση της από 03-10-2013 και µε 

αριθ. καταθ. 6026/29-10-2013 αγωγής της ετερόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία 

«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ∆ΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «DOUSIS COM E.E.» που 

εδρεύει στη Μεταµόρφωση Αττικής, οδός Π. Μπακογιάννη αρ. 34 & ∆ερβενίων και 

εκπροσωπείται νόµιµα, στρεφοµένης κατά του ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ, ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών και κατά τη ∆ιαδικασία Μικροδιαφορών, κατά τη δικάσιµο της 

18ης Μαϊου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9.00 π.µ. (ή σε οιαδήποτε µετ΄αναβολή 

δικάσιµο) καθώς και να ενεργήσει πάντα τα νόµιµα, προς άρνηση κι αντίκρουση, εκ 

µέρους και για λογαριασµό του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ 

βαθµού µε τη επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη ∆ράµα (Βερµίου 2 & 1ης 

Ιουλίου) και εκπροσωπείται νοµίµως από τον κ.∆ήµαρχο ∆ράµας, της εν λόγω αγωγής. 

 Σηµειωτέον δε ότι η ως άνω δικαστική διαδικασία έχει ιδιαίτερη σηµασία για 
τα συµφέροντα του ∆ήµου ∆ράµας και απαιτεί εξειδικευµένη νοµική εµπειρία, την οποία 
διαθέτει η ανωτέρω ∆ικηγόρος, ενώ, επιπροσθέτως, η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου 
∆ράµας, η οποία, ως γνωστόν, στελεχώνεται, αποκλειστικά και µόνο, από την 
υπογράφουσα Νοµική Σύµβουλο και καλύπτει νοµικώς τόσο το ∆ήµο όσο και τα 
Ν.Π.∆.∆. αυτού («Πολιτιστικός Οργανισµός-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
∆ράµας», «Νοµικό Πρόσωπο ∆ήµου ∆ράµας», «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ράµας», «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
του ∆ήµου ∆ράµας») δεν είναι δυνατόν να επιληφθεί αυτής, και για τον επιπλέον λόγο 
του ιδιαζόντως αυξηµένου, υφισταµένου φόρτου εργασίας ( καθηµερινή προετοιµασία, 
µελέτη και παράσταση, για λογαριασµό του ∆ήµου και των ως άνω δηµοτικών 
Ν.Π.∆.∆., σε πολλές δεκάδες δίκες ενώπιον των πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων, 
πολιτικών και διοικητικών ∆ικαστηρίων στη ∆ράµα, στην Καβάλα και στην Κοµοτηνή, 
σύνταξη και κατάθεση πολλών δεκάδων δικογράφων, όπως εισαγωγικών, προτάσεων, 
υποµνηµάτων και προσθηκών-αντικρούσεων, ενώπιον των ανωτέρω πρωτοβάθµιων 
και δευτεροβάθµιων, πολιτικών και διοικητικών ∆ικαστηρίων στη ∆ράµα, στην Καβάλα 
και στην Κοµοτηνή, καθηµερινή µελέτη ποικίλων και σοβαρών ζητηµάτων των 
διαφόρων Υπηρεσιών και της ∆ιοικήσεως του ∆ήµου και παροχή σχετικών 

ΑΔΑ: ΩΩ7ΤΩ9Μ-Ψ0Ρ



προφορικών νοµικών συµβουλών ή/και σύνταξη πολλών δεκάδων σχετικών εγγράφων 
νοµικών γνωµοδοτήσεων, προετοιµασία και σύνταξη δεκάδων εκθέσεων απόψεων των 
διαφόρων Υπηρεσιών του ∆ήµου προς τα διοικητικά ∆ικαστήρια, αντιρρήσεων προς το 
Γραφείο Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νοµό ∆ράµας,  υποµνηµάτων και εν 
γένει εγγράφων, αναζήτηση και συγκέντρωση εγγράφων και στοιχείων τόσο από τις 
διάφορες υπηρεσίες του ∆ήµου όσο και, εν γένει, από διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες, 
αρχές και δικαστήρια για τις εξώδικες και δικαστικές υποθέσεις του ∆ήµου, έρευνες στο 
Υποθηκοφυλακείο και στο Κτηµατολογικό Γραφείο ∆ράµας, παράσταση στις 
συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του ∆ήµου κ.λ.π.) 
Στη συνέχεια ο προεδρεύων και επειδή όπως ενηµερώθηκε, αναβλήθηκε η 

ανωτέρω δικάσιµος, πρότεινε την απόσυρση του θέµατος. 

 Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
     Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις  του άρθρου 75 του 
Ν. 3852/2010,  καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

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

� Αποσύρει το παρόν θέµα µε τίτλο «Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου», για τους 
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης. 

 

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