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       Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 02η  Δεκεμβρίου  2016, ημέρα   
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. 
Δράμας, υπό  την Προεδρία του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, μετά 
από την αριθμ. πρωτ. 49376/29-11-2016 γραπτή πρόσκληση του προέδρου της κ. 
Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας , 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 : 

 
 
          

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Καραμπατζάκης Δημήτριος 
2. Σολάκης Άγγελος  
3. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος      
4. Βασιλειάδης Αναστάσιος 
5. Ηλιάδης Νικόλαος  

    
ΑΠΟΝΤΕΣ:  

    1.        Μαμσάκος Χριστόδουλος  
    2.        Παπαδόπουλος Γεώργιος  
    3.        Χαραλαμπίδης Ανδρέας  
    4.        Ζαχαριάδης  Παύλος 

 

          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. Βασιλειάδης 
Αναστάσιος. 
       
             Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, 
γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, ο  κ. αντιπρόεδρος κήρυξε  
την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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          Ο κ. αντιπρόεδρος, εισάγοντας  το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει 
στα μέλη το υπ’ αριθμ. 49347/28-11-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Δράμας σχετικά με τον ορισμό πληρεξούσιου Δικηγόρου και καλεί αυτά να αποφασίσουν 
σχετικά. 

 

           Το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως παρακάτω: 
 

         «Παρακαλώ να δώσετε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, εκ μέρους 
και για λογαριασμό του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με τη 
επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ», ο οποίος εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου) 
και εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Δήμαρχο Δράμας, παραστεί κατά τη συζήτηση 
της υπ΄ αριθ. καταθ. 344εργ10/2014 ανακοπής (κατασχόντος κατά δηλώσεως τρίτου) 
του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών 
που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα και, εν προκειμένω, από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. 
Δράμας που κατοικοεδρεύει στη Δράμα, στρεφομένης κατά : (1) του Οργανισμού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με τη επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ», ο 
οποίος εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως από 
τον κ. Δήμαρχο Δράμας -και- (2) της υπ΄ αριθ. 92/2014 αρνητικής δηλώσεως τρίτου του 
Δήμου Δράμας, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Δράμας που εδρεύει στη 
Δράμα, που υποβλήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας, η οποία (συζήτηση) έχει 
ορισθεί, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας και κατά την ειδική διαδικασία 
εργατικών διαφορών, κατά τη μετ΄ αναβολάς δικάσιμο της 6ης Δεκεμβρίου 2016, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ., ( ή σε οιαδήποτε άλλη, μετ΄ αναβολάς, δικάσιμο ) καθώς και 
ενεργήσει πάντα τα νόμιμα προς άρνηση κι αντίκρουση αυτής, σε Δικηγόρο Δράμας, ο 
οποίος διαθέτει την εξειδικευμένη προς τούτο νομική εμπειρία, δεδομένου ότι η εν λόγω 
υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για το Δήμο Δράμας και απαιτεί εξειδικευμένη νομική 
εμπειρία, ενώ, επιπροσθέτως, η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας, 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 (πολλαπλές εκκρεμοδικίες 
ενώπιον πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Δικαστηρίων, καθημερινή μελέτη ποικίλων 
και σοβαρών ζητημάτων των διαφόρων Υπηρεσιών και της Διοικήσεως του Δήμου και 
των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και παροχή σχετικών προφορικών νομικών συμβουλών ή/και 
σύνταξη σχετικών εγγράφων νομικών γνωμοδοτήσεων, σύνταξη δικογράφων, σύνταξη 
κι επιμέλεια εγγράφων, παράσταση στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κ.λ.π.). 

Προς τούτο, σας επισυνάπτω, στο παρόν, αντίγραφο της εν λόγω υπ΄ αριθ. 
καταθ. 344εργ10/2014 ανακοπής (κατασχόντος κατά δηλώσεως τρίτου) -και- παρακαλώ 
να μου αποσταλεί η σχετική απόφασή σας επί του εν λόγω θέματος προς ενημέρωσή 
μου .- 

Η Νομική Σύμβουλος          
       Δήμου Δράμας 

              ΠΟΛΥΜΝΙΑ Γ. ΜΠΑΝΑ 

     Η Οικονομική Επιτροπή , μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
         Είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και   του Ν. 3463/2006 καθώς και την εισήγηση - 
γνωμοδότηση της υπηρεσίας 

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

ΑΔΑ: ΩΖΙΜΩ9Μ-ΓΦΟ



 Εξουσιοδοτεί και παρέχει την ειδική  εντολή  και  πληρεξουσιότητα  
και  διορίζει  την Δικηγόρο Δράμας (Α.Μ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας :248 ) κα 
Στυλιανή Βασιλειά του Ματθαίου κάτοικο Δράμας (Θέμιδος 4 ) προκειμένου, εκ μέρους και 
για λογαριασμό του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με τη 
επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ», ο οποίος εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου) και 
εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Δήμαρχο Δράμας, παραστεί κατά τη συζήτηση της υπ΄ 
αριθ. καταθ. 344εργ10/2014 ανακοπής (κατασχόντος κατά δηλώσεως τρίτου) του 
Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών που 
κατοικοεδρεύει στην Αθήνα και, εν προκειμένω, από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Δράμας 
που κατοικοεδρεύει στη Δράμα, στρεφομένης κατά : (1) του Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με τη επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ», ο οποίος εδρεύει 
στη Δράμα (Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Δήμαρχο 
Δράμας -και- (2) της υπ΄ αριθ. 92/2014 αρνητικής δηλώσεως τρίτου του Δήμου Δράμας, 
νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Δράμας που εδρεύει στη Δράμα, που 
υποβλήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας, η οποία (συζήτηση) έχει ορισθεί, ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας και κατά την ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών, 
κατά τη μετ΄ αναβολάς δικάσιμο της 6ης Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ., 
( ή σε οιαδήποτε άλλη, μετ΄ αναβολάς, δικάσιμο ) καθώς και ενεργήσει πάντα τα νόμιμα 
προς άρνηση κι αντίκρουση αυτής, σε Δικηγόρο Δράμας, ο οποίος διαθέτει την 
εξειδικευμένη προς τούτο νομική εμπειρία, δεδομένου ότι η εν λόγω υπόθεση έχει ιδιαίτερη 
σημασία για το Δήμο Δράμας και απαιτεί εξειδικευμένη νομική εμπειρία. 
 

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