
                                                                                           
 

                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   34 /21-11-2014  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  TΗΣ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆. ∆ΡΑΜΑΣ 

 
Αριθµός Απόφασης: 
 

 

756/2014 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Ορισµός  πληρεξουσίου  ∆ι- 
κηγόρου «ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ- 

ΠΑΠΑΣΠΥΡΙ∆ΗΣ  ∆ΙΚΗΓΟΡΙ- 
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

     
  Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 21ης Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Πα-
ρασκευή και ώρα 11.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ρά-
µας, υπό την Προεδρία του αντιπροέδρου της , κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, µετά από 
την 60343/12-11-2014 γραπτή πρόσκληση του προέδρου κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου 
, 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 : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

2. Σολάκη Άγγελο 
3. Ψαρά Γεώργιο 
4. Ηλιάδη Νικόλαο 
5. Παπαδόπουλο Γεώργιο 
6. Ζαχαριάδη Παύλο 
7. Καλφόπουλο Ευάγγελο 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

Μαµσάκος Χριστόδουλος  
Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 

Το τακτικό µέλος κ. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Ψαράς 
Γεώργιος 
 

Το τακτικό µέλος κ. Χαραλαµπίδης Ανδρέας ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την 
απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Καλ-
φόπουλος Ευάγγελος 
 

 

Με την παρουσία και  του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου  του  ∆ήµου  ∆ράµας,  
γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. αντιπρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της  Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης.   
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Μετά από πρόταση του κ. αντιπροέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψε-
ων, αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα , «Ορισµός πληρεξουσίου ∆ικηγόρου 
«ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΠΑΠΑΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θεωρηθεί κα-
τεπείγον και συζητηθεί ως πέµπτο έκτακτο θέµα για λήψη απόφασης.  

 

           Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος , παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ’  
αριθµ. 62102 / 21 -11-2014 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του  ∆ήµου ∆ράµας, το 
οποίο έχει όπως παρακάτω : 
 

 «Παρακαλώ να δώσετε ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη ∆ικηγόρο 

Αθηνών (A.M. του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών: 20053), κα Αλεξάνδρα 

Αργυροπούλου του Νικολάου και της Τριανταφύλλως, ∆ικηγόρο παρ΄Αρείω Πάγω, 

κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 238), µέλος της δικηγορικής 

εταιρείας «ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ–ΠΑΠΑΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που 

εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 238) και εκπροσωπείται 

νοµίµως (Α.Μ. του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών: 80293), 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 22-10-2010 και µε αριθ. καταθ. ενώπιον του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Καβάλας: Ε∆37/2010 και µε αριθ.καταθ. ενώπιον του ΣΤ΄ Τµήµατος 

του Συµβουλίου της Επικρατείας: 9715/2010 αιτήσεως αναιρέσεως του Στυλιανού 

(Στέλιου) Βαλεργάκη του Γεωργίου και της Μαρίας, κατοίκου ∆ράµας (οδός Κωστή 

Παλαµά αριθ. 1), στρεφοµένης κατά : (1) του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

µε την επωνυµία «Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ράµας-Καβάλας-Ξάνθης», νοµίµως 

εκπροσωπουµένου (και ήδη κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης), 

(2) του Ελληνικού ∆ηµοσίου, νοµίµως εκπροσωπουµένου (από τον Υπουργό 

Οικονοµίας & Οικονοµικών) και (3) του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

Α΄ βαθµού µε τη επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ», ο οποίος εδρεύει στη ∆ράµα και 

εκπροσωπείται νοµίµως από τον κ.∆ήµαρχο ∆ράµας, µε την οποία ζητείται η 

αναίρεση της υπ΄αριθ. 260/2009 απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Καβάλας (Μεταβατικής Έδρας ∆ράµας), ενώπιον του ΣΤ΄ Τµήµατος του Συµβουλίου 

της Επικρατείας, κατά τη µετ΄αναβολάς δικάσιµο της 1ης ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα 

∆ευτέρα, ώρα 9.30 π.µ. και µε εισηγήτρια τη Σύµβουλο κα Χλαµπέα Αντωνία (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 
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στη ∆ράµα (Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νοµίµως από τον κ. 

∆ήµαρχο ∆ράµας, της εν λόγω αιτήσεως αναιρέσεως. 

 Σηµειωτέον δε ότι η ως άνω δικαστική διαδικασία ενώπιον του Συµβου-
λίου της Επικρατείας έχει ιδιαίτερη σηµασία και απαιτεί εξειδικευµένη νοµική εµπειρί-
α, 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, δεν είναι δυνατόν να επιληφθεί αυτής, και για 
τον επιπλέον λόγο του ιδιαιτέρως αυξηµένου, υφισταµένου φόρτου εργασίας (πολ-
λαπλές εκκρεµοδικίες ενώπιον πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων ∆ικαστηρίων, 
καθηµερινή µελέτη ποικίλων και σοβαρών ζητηµάτων των διαφόρων Υπηρεσιών και 
της ∆ιοικήσεως του ∆ήµου και παροχή σχετικών προφορικών νοµικών συµβουλών 
ή/και σύνταξη σχετικών εγγράφων νοµικών γνωµοδοτήσεων, σύνταξη κι επιµέλεια 
εγγράφων, σύνταξη δικογράφων, παράσταση στις συνεδριάσεις των συλλογικών ορ-
γάνων του ∆ήµου κ.λ.π.» 

  Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ,είδε 
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, έλαβε γνώση του έγγραφου του γραφείου της Νοµι-
κής Υπηρεσίας καθώς και της σχετικής γνωµοδότησης. 

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

• Παρέχει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη ∆ικηγόρο Αθηνών  (A.M. του 

∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών : 20053), κα Αλεξάνδρα Αργυροπούλου  του Νικολά-

ου , ∆ικηγόρο παρ΄ Αρείω Πάγω, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας 

αρ. 238) και εκπροσωπείται νοµίµως ( Α.Μ. του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών : 

80293 ) , προκειµένου, εκ µέρους και για λογαριασµό του Οργανισµού Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης  ( Ο.Τ.Α. ) µε την επωνυµία «∆ήµου ∆ράµας», να παραστεί κατά τη συ-

ζήτηση της από 22-10-2010 και µε αριθ. καταθ. ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικεί-

ου Καβάλας : Ε∆ 37/2010 και µε αριθµ. καταθ. ενώπιον του ΣΤ΄ Τµήµατος του Συµ-

βουλίου της Επικρατείας : 9715/2010 αιτήσεως αναιρέσεως του Στυλιανού (Στέλιου) 

Βαλεργάκη  του Γεωργίου, και της Μαρίας, κατοίκου ∆ράµας (οδός Κωστή Παλαµά 

αριθµ. 1) , στρεφοµένης κατά: (1) του Νοµικού Προσώπυ ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την 

επωνυµία «Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ράµας – Καβάλας – Ξάνθης», νοµίµως εκ-

προσωπουµένου (και ήδη κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης), 

(2) του Ελληνικού ∆ηµοσίου, νοµίµως εκπροσωπουµένου (από τον Υπουργό Οικο-

νοµίας & Οικονοµικών) και (3) του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ 

βαθµού µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ», ο οποίος εδρεύει στη ∆ράµα και εκ-

προσωπείται νοµίµως από τον κ. ∆ήµαρχο ∆ράµας, µε την οποία ζητείται η αναίρεση 

της υπ’ αριθµ. 260/2009 απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Καβά-

λας (Μεταβατικής Έδρας ∆ράµας), ενώπιον του ΣΤ΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της 

Επικρατείας, κατά τη µετ’ αναβολής δικάσιµο της 1ης ∆εκεµβρίου 2014, ηµέρα ∆ευτέ-

ρα , ώρα 9.30 π.µ. και µε εισηγήτρια τη Σύµβουλο κα Χλαµπέα Αντωνία (ή σε οιαδή-

ποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο) καθώς και να ενεργήσει πάντα τα νόµιµα, προς άρνηση 

κι αντίκρουση, εκ µέρους και για λογαριασµό του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκη-
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σης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθµού µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη ∆ρά-

µα (Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νοµίµως από τον κ. ∆ήµαρχο ∆ρά-

µας, της εν λόγω αιτήσεως αναιρέσεως. καθώς και να ενεργήσει πάντα τα νόµιµα, 

προς αντίκρουση αυτής. 

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