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        Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 25η  Ιανουαρίου  2016, 
ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό  την Προεδρία του προέδρου της , κ. Μαμσάκου 
Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας, μετά από την 2189/19-01-2016 γραπτή 
πρόσκληση του, που δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, με 
αποδεικτικό 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 7 μέλη: 

 
 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαμσάκος Χριστόδουλος 
2. Καραμπατζάκης Δημήτριος 
3. Ηλιάδης Νικόλαος  
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Σολάκης Άγγελος 
6. Χαραλαμπίδης Ανδρέας 
7. Ζαχαριάδης Παύλος 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1.        Μουρβετίδης Μιχαήλ  
2.        Χρυσοχοϊδης  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 της Αγγελικής Τσιπουρίδου, υπαλλήλου του  Δήμου  
Δράμας, αναπληρώτριας γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  
Δράμας, ο  κ. πρόεδρος κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και 
λήψη  απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΤΣΟΩ9Μ-0Χ6



 
Μετά από πρόταση του κ. προέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, 

αποφασίστηκε ομόφωνα όπως το θέμα, «Χορήγηση ειδικής εντολής 
πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο» θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως δεύτερο 
έκτακτο  για λήψη απόφασης  
 Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο με αρ. πρωτ. 
2668/11-01-2016  έχει όπως παρακάτω: 

 

ΣΧΕΤ. : α) οι διατάξεις της περ. ιε’  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  
             β) η από 30/12/2015 κατατεθείσα Αγωγή,  ενώπιον του Μονομελούς  
             Πρωτοδικείου Δράμας. 

 
  Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της από 30/12/2015 ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας κατατεθείσας Αγωγής, της δικηγόρου παρ’ 
Αρείω Πάγω κ. Πολύμνιας Μπανά του Γεωργίου, κατά του Δήμου Δράμας, , η 
οποία σύμφωνα με την Πράξη Ορισμού Συζήτησης,   πρόκειται να συζητηθεί στο 
Τμήμα: Ειδική Μονομελούς, με ορισθείσα δικάσιμο την 01-03-2016, ημέρα Τρίτη, 
ώρα 09:00 και αρ. πιν. 4. 
       Ωστόσο, επειδή η ενάγουσα κατέχει  τη μία εκ των δύο θέσεων δικηγόρου 
στον Δήμο Δράμας (εναγόμενος), με σχέση έμμισθης εντολής όπως 
προβλέπονταν από Ο.Ε.Υ. του Δήμου Δράμας, αμειβόμενη με πάγια μηνιαία 
αντιμισθία (πάγια περιοδική- μηνιαία αμοιβή), δημιουργείται η ανάγκη λήψης 
απόφασης σας (περ. ιε, άρθρου 72 Ν. 3852/2010)  σχετική με χορήγηση ειδικής 
εντολής  περί  πληρεξουσιότητας σε άλλο δικηγόρο προκειμένου αυτός να 
εκπροσωπήσει τον Δήμο Δράμας κατά την ως άνω ορισθείσα δικάσιμο και κατά τη 
συζήτηση της εν λόγω Αγωγής. 
 
        Στην συνέχεια ο αντιπρόεδρος της επιτροπής, πρότεινε την δικηγόρο κα 
Στυλιανή Βασιλειά (με αρ. μητρώου 248), δικηγόρο Δράμας  για την παροχή 
ειδικής  εντολής και πληρεξουσιότητας  
  Η Οικονομική Επιτροπή , μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

  Είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/7-6-2010, το 

έγγραφο της υπηρεσίας καθώς και την πρόταση του κ αντιπροέδρου 

 
 

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

  Χορηγεί  ειδική εντολή πληρεξουσιότητας στην κα Στυλιανή Βασιλειά 
(με αρ. μητρώου 248), δικηγόρο Δράμας προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο 
Δράμας κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 1-03-2016, κατά την συζήτηση της 
κατατεθείσας Αγωγής της δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω κας Πολύμνιας Μπανά του 
Γεωργίου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας : Τμήμα Ειδική 
Μονομελούς .  

 
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο  Δράμας 
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