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Αριθµός Απόφασης: 
 

 

4/2015 
 

  

ΘΕΜΑ: 

 

Ορισµός πληρεξούσιου ∆ικηγόρου για 
την εκπροσώπηση του ∆ήµου 
∆ράµας, ως πολιτικώς ενάγοντος, 
κατά την εκδίκαση, ενώπιον του Α' 
Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων 
Αθηνών, κατά τη δικάσιµο της 16-01-
2015 (ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή 
ή και από διακοπή δικάσιµο), της 
ποινικής υπόθεσης των εταιρειών 
“ENERGA” και “HELLAS POWER”, 
δυνάµει του υπ’ αριθ. 365/2014 
Βουλεύµατος του Συµβουλίου Εφετών 
Αθηνών. 

 

     

Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 14η  Ιανουαρίου  2015, ηµέρα  Τετάρτη 
και ώρα 10.30 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, υπό  την 
Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας , µετά από την 
1464/14-01-2015 γραπτή πρόσκλησή του, 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 
9 µέλη: 

 

ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος  
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Σολάκης Άγγελος 
6. Μουρβετίδης Μιχαήλ  
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
8. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
9. Ζαχαριάδης Παύλος    
      
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς  
 

    
     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. 
 

Το τακτικό µέλος κ. Ηλιάδης Νικόλαος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του και έτσι 
κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος  
 

Το  σώµα  οµόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του 
Ν. 3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης αµέσως, 

προς αποφυγή ζηµίας των συµφερόντων του ∆ήµου ∆ράµας.  
 

Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας,  
γραµµατέως  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 
της Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στo θέµα της ηµερήσιας διάταξης.   
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      Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 

µέλη την υπ’ αριθµ. 1421/13-01-2015 εισήγηση-γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας 

του ∆ήµου ∆ράµας σχετικά µε το θέµα περί «Ορισµός πληρεξούσιου ∆ικηγόρου για την 

εκπροσώπηση του ∆ήµου ∆ράµας, ως πολιτικώς ενάγοντος, κατά την εκδίκαση, ενώπιον 

του Α' Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών, κατά τη δικάσιµο της 16-01-2015 (ή 

σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιµο), της ποινικής υπόθεσης των 

εταιρειών “ENERGA” και “HELLAS POWER”, δυνάµει του υπ’ αριθ. 365/2014 

Βουλεύµατος του Συµβουλίου Εφετών Αθηνών» , 

, η οποία έχει όπως παρακάτω: 

 «Σχετ.: 

Η, απευθυνόµενη προς τον κ.∆ήµαρχο ∆ράµας, από 9-12-2014 και µε αριθ.πρωτ. 

(∆ήµου ∆ράµας) 65643/2014 επιστολή του ∆ικηγόρου Αθηνών, κ. Ανδρέα Κ. 

Παπαρρηγόπουλου.- 

               Στην ως άνω, απευθυνόµενη προς τον κ.∆ήµαρχο ∆ράµας, επιστολή του 

ανωτέρω ∆ικηγόρου Αθηνών, κ.Ανδρέα Κ.Παπαρηγόπουλο, αντίγραφο της οποίας 

επισυνάπτω στο παρόν, αναφέρεται ότι : «την 16-1-2015 εκδικάζεται στο Α΄ Τριµελές 

Εφετείο Κακουργηµάτων Αθηνών (σε πρώτο βαθµό) η ποινική υπόθεση «ENERGA και 

HELLAS POWER» δυνάµει του υπ΄αριθµόν 365/2014 βουλεύµατος του Συµβουλίου 

Εφετών Αθηνών. Με το ανωτέρω Βούλευµα παραπέµπονται να δικαστούν συγκεκριµένοι 

κατηγορούµενοι, ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, κατηγορούµενοι µεταξύ άλλων (ΧΧΧΧΧ), ότι υπεξαίρεσαν 

από Σεπτέµβριο 2011 ως Ιούλιο 2012, ως προς τον ∆ήµο Σας το χρηµατικό ποσό των 

ΧΧΧΧ και το χρηµατικό ποσό των ΧΧΧΧ και συνολικά το χρηµατικό ποσό των 112.376,80 

ευρώ, που αφορούσε σε αποδοτέα δηµοτικά τέλη καθαριότητας (Ν. 25/1975), στο φόρο 

ηλεκτροδοτούµενων χώρων (αρ. 10 Ν. 1080/1980) και στο τέλος ακινήτου περιουσίας (αρ. 

24 Ν. 2130/1993), τα οποία ενώ εισέπραξαν, δεν τα απέδωσαν και τα ιδιοποιήθηκαν 

παράνοµα, ενσωµατώνοντας τα χωρίς δικαίωµα στην περιουσία τους και τα αποστέρησαν 

από τον ∆ήµο Σας.». 

                Περαιτέρω, στη συνέχεια της ως άνω επιστολής, ο ανωτέρω ∆ικηγόρος 

Αθηνών προτείνει να εµφανισθεί και παραστεί, εκ µέρους και για λογαριασµό του ∆ήµου 

∆ράµας, στην εν λόγω ποινική δίκη ενώπιον του Α΄ Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων 

Αθηνών, δηλώνοντας, εκ µέρους και για λογαριασµό του, παράσταση πολιτικής αγωγής 
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και «αξιώνοντας αποζηµίωση, λόγω των ανωτέρω ποινικών αδικηµάτων, ενδεικτικά για 

χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του, λόγω κλονισµού της πίστης και του 

κύρους του, µε ρητή επιφύλαξη για την περαιτέρω αποκατάσταση κι ανόρθωση της 

προκληθείσας περιουσιακής του ζηµίας,…..µε συνολική αµοιβή 1.230 ευρώ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23 %), δηλαδή την ελάχιστη προβλεπόµενη αµοιβή και µε 

δεδοµένο ότι η επ΄ακροατηρίω διαδικασία αναµένεται πολύµηνη και µε πολλές 

συνεδριάσεις.».  

               Σηµειωτέον ότι, σύµφωνα µε το εδάφιο γ΄ της περίπτωσης ιε΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 72 υπό τον τίτλο «Οικονοµική Επιτροπή-Αρµοδιότητες» του Ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ, Α΄, 87/7-6-2010), µε απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση, σε δικηγόρο (εννοείται, πλην του/των 

προσληφθέντος/-ων µε πάγια µηνιαία αντιµισθία), εξώδικου ή δικαστικού χειρισµού, ανά 

υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου και 

απαιτούν εξειδικευµένη νοµική γνώση ή εµπειρία, ενώ, σύµφωνα µε το επόµενο εδάφιο δ΄ 

της ιδίας ως άνω περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

στις περιπτώσεις αυτές η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 281 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006). 

Σηµειωτέον, επίσης, ότι, στην προκειµένη περίπτωση, η ως άνω ποινική δίκη ενώπιον 

του Α΄ Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα 

συµφέροντα του ∆ήµου ∆ράµας δεδοµένου ότι τα ποσά των δηµοτικών τελών 

καθαριότητας, του φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων και του τέλους ακίνητης περιουσίας 

που δεν αποδόθηκαν, ως οφείλετο, στο ∆ήµο ∆ράµας, ανέρχονται, συνολικά, στο 

χρηµατικό ποσό των 112.376,80 Ευρώ τουλάχιστον -και- απαιτεί εξειδικευµένη νοµική 

γνώση και εµπειρία, τις οποίες διαθέτει ο ανωτέρω ∆ικηγόρος από τις µέχρι σήµερα 

παραστάσεις του σε σχετικές ποινικές δίκες ενώπιον των Εφετείων Κακουργηµάτων, 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 και χειρισθεί την εν λόγω ποινική δίκη στην Αθήνα, και για τον 

επιπλέον λόγο ότι η διάρκεια αυτής, η οποία αναµένεται πολύµηνη και µε πολυάριθµες 

συνεδριάσεις, σε συνδυασµό µε τον υφιστάµενο, ιδιαιτέρως αυξηµένο, φόρτο εργασίας της 

Νοµικής Υπηρεσίας (πολλαπλές εκκρεµοδικίες ενώπιον πρωτοβάθµιων και 
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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 πολλαπλών δικογράφων όπως εισαγωγικών, προτάσεων, 

υποµνηµάτων και προσθηκών-αντικρούσεων, παράσταση στις συνεδριάσεις των 

συλλογικών οργάνων του ∆ήµου κ.λ.π.), καθιστούν τούτο ανέφικτο. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, έχω τη γνώµη και εισηγούµαι να  εξουσιοδοτήσετε και να 

δώσετε την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και να διορίσετε τον ∆ικηγόρο Αθηνών, κ. 

Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο του Κωνσταντίνου και της Ελισσάβετ (Α.Μ. ∆ικηγορικού 

Συλλόγου Αθηνών: 23298), ∆ικηγόρο παρ΄Αρείω Πάγω, κάτοικο Αθηνών (οδός 

Λουκάρεως αριθ. 55 , Τ.Κ. 114 75), προκειµένου, εκ µέρους και για λογαριασµό του ∆ήµου 

∆ράµας, να εµφανισθεί, την 16η Ιανουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή ή και 

από διακοπή δικάσιµο, ενώπιον του Α’ Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών, να 

δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής του ∆ήµου ∆ράµας για χρηµατική ικανοποίηση 

λόγω ηθικής του βλάβης, για ποσό 44,00 Ευρώ, καθ’ εκάστου των κατηγορουµένων, λόγω 

κλονισµού της πίστης και του κύρους του, προκληθείσας αιτιωδώς από τα κατωτέρω 

τελεσθέντα αδικήµατα σε βάρος του, µε ρητή επιφύλαξη για την περαιτέρω αποκατάσταση 

και ανόρθωση της προκληθείσας περιουσιακής του ζηµίας και περαιτέρω χρηµατικής 

ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο ∆ράµας, ως πολιτικώς 

ενάγοντα, κατά των κατηγορουµένων: (1) ΧΧΧ, (2) ΧΧΧ, (3) ΧΧΧ , (4) ΧΧΧ, (5) ΧΧΧ, (6) 

ΧΧΧ, (7) ΧΧΧ, (8) ΧΧΧ, (9) ΧΧΧ, (10) ΧΧΧ, (11) ΧΧΧ, (12) ΧΧΧ, (13) ΧΧΧ, (14) ΧΧΧ, (15) 

ΧΧΧ, (16) ΧΧΧ, (17) ΧΧΧ, (18) ΧΧΧ, (19) ΧΧΧ, για τα αδικήµατα που τέλεσαν σε βάρος 

του ∆ήµου ∆ράµας, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο παραπεµπτικό υπ΄αριθ. 

365/2014 Βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών Αθηνών και ειδικότερα (1) για τους πρώτους 

πέντε κατηγορουµένους, για το αδίκηµα της κακουργηµατικής υπεξαίρεσης από 

διαχειριστή ξένης περιουσίας, στρεφοµένης κατά του ∆ήµου ∆ράµας, τελεσθείσας από 

κοινού και µη κατ’ εξακολούθηση, το χρονικό διάστηµα από Σεπτέµβριο 2011 ως Ιούλιο 

2012, υπό ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις (ειδικότερες συνθήκες εγκληµατικής 

δράσεως, αντικείµενο ιδιαίτερα µεγάλης αξίας) εκ της οποίας το όφελος το οποίο πέτυχε ο 

δράστης ή η ζηµία, η οποία προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε σε βάρος του 

∆ηµοσίου, υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ευρώ και συγκεκριµένα, ως προς τον ∆ήµο 

∆ράµας, ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 112.376,80 Ευρώ και (2) για  όλους τους 

κατηγορουµένους, για το αδίκηµα της νοµιµοποίησης εσόδων από την ανωτέρω 
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εγκληµατική δραστηριότητα, µε την µορφή της συστάσεως οµάδας δύο τουλάχιστον 

ατόµων για τη διάπραξη µίας ή περισσοτέρων από τις πράξεις, που αναφέρονται στο 

στοιχ. δ’ του Ν. 3691/2008, τελεσθείσας κατ’ επάγγελµα, για λογαριασµό, προς όφελος και 

εντός των πλαισίων εγκληµατικής οµάδας, και σε κάθε περίπτωση προς υποστήριξη της 

ανωτέρω κατηγορίας και, γενικά, να εκπροσωπεί τον ∆ήµο ∆ράµας σε όλες ανεξαιρέτως 

τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν την ανωτέρω συγκεκριµένη ποινική υπόθεση, 

ενεργώντας όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις και ο,τιδήποτε απαιτείται για τη 

διεκπεραίωση της εν λόγω εντολής, µε αµοιβή 1.230,00 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 23%), η οποία θα ψηφισθεί σε βάρος των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

∆ράµας οικονοµικού έτους 2015 και, σε περίπτωση που η υπάρχουσα σχετική πίστωση 

δεν καλύπτει πλήρως το ως άνω ποσό, αυτή δέον να ενισχυθεί µε αναµόρφωση 

δεδοµένου ότι, εν προκειµένω, η ορισθείσα δικάσιµος της εν λόγω ποινικής δίκης είναι η 

16-1-2015 -ΚΑΙ- να δηλώσετε, συγχρόνως, ότι εγκρίνετε και αναγνωρίζετε από σήµερα 

όλες τις πράξεις του ανωτέρω πληρεξουσίου που θα ενεργηθούν στα πλαίσια της 

παρεχοµένης εντολής που του δίδεται, ως νόµιµες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες» - 

               Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, 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 

Εξουσιοδοτεί, δίνει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και διορίζει τον 

∆ικηγόρο Αθηνών, κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο του Κωνσταντίνου και της Ελισσάβετ 

(Α.Μ. ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών: 23298), ∆ικηγόρο παρ΄Αρείω Πάγω, κάτοικο 

Αθηνών (οδός Λουκάρεως αριθ. 55 , Τ.Κ. 114 75), προκειµένου, εκ µέρους και για 

λογαριασµό του ∆ήµου ∆ράµας, να εµφανισθεί, την 16η Ιανουαρίου 2015 ή σε 

οποιαδήποτε µετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιµο, ενώπιον του Α’ Τριµελούς 

Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών, να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής του ∆ήµου 

∆ράµας για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής του βλάβης, για ποσό 44,00 Ευρώ, καθ’ 

εκάστου των κατηγορουµένων, λόγω κλονισµού της πίστης και του κύρους του, 

προκληθείσας αιτιωδώς από τα κατωτέρω τελεσθέντα αδικήµατα σε βάρος του, µε ρητή 

επιφύλαξη για την περαιτέρω αποκατάσταση και ανόρθωση της προκληθείσας 

περιουσιακής του ζηµίας και περαιτέρω χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, 

και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο ∆ράµας, ως πολιτικώς ενάγοντα, κατά των 
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κατηγορουµένων: 1) ΧΧΧ, (2) ΧΧΧ, (3) ΧΧΧ , (4) ΧΧΧ, (5) ΧΧΧ, (6) ΧΧΧ, (7) ΧΧΧ, (8) 

ΧΧΧ, (9) ΧΧΧ, (10) ΧΧΧ, (11) ΧΧΧ, (12) ΧΧΧ, (13) ΧΧΧ, (14) ΧΧΧ, (15) ΧΧΧ, (16) ΧΧΧ, 

(17) ΧΧΧ, (18) ΧΧΧ, (19) ΧΧΧ, για τα αδικήµατα που τέλεσαν σε βάρος του ∆ήµου 

∆ράµας, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο παραπεµπτικό υπ΄αριθ. 365/2014 

Βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών Αθηνών και ειδικότερα (1) για τους πρώτους πέντε 

κατηγορουµένους, για το αδίκηµα της κακουργηµατικής υπεξαίρεσης από διαχειριστή 

ξένης περιουσίας, στρεφοµένης κατά του ∆ήµου ∆ράµας, τελεσθείσας από κοινού και µη 

κατ’ εξακολούθηση, το χρονικό διάστηµα από Σεπτέµβριο 2011 ως Ιούλιο 2012, υπό 

ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις (ειδικότερες συνθήκες εγκληµατικής δράσεως, 

αντικείµενο ιδιαίτερα µεγάλης αξίας) εκ της οποίας το όφελος το οποίο πέτυχε ο δράστης ή 

η ζηµία, η οποία προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε σε βάρος του ∆ηµοσίου, 

υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ευρώ και συγκεκριµένα, ως προς τον ∆ήµο ∆ράµας, 

ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 112.376,80 Ευρώ και (2) για  όλους τους 

κατηγορουµένους, για το αδίκηµα της νοµιµοποίησης εσόδων από την ανωτέρω 

εγκληµατική δραστηριότητα, µε την µορφή της συστάσεως οµάδας δύο τουλάχιστον 

ατόµων για τη διάπραξη µίας ή περισσοτέρων από τις πράξεις, που αναφέρονται στο 

στοιχ. δ’ του Ν. 3691/2008, τελεσθείσας κατ’ επάγγελµα, για λογαριασµό, προς όφελος και 

εντός των πλαισίων εγκληµατικής οµάδας, και σε κάθε περίπτωση προς υποστήριξη της 

ανωτέρω κατηγορίας και, γενικά, να εκπροσωπεί τον ∆ήµο ∆ράµας σε όλες ανεξαιρέτως 

τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν την ανωτέρω συγκεκριµένη ποινική υπόθεση, 

ενεργώντας όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις και οτιδήποτε απαιτείται για τη 

διεκπεραίωση της εν λόγω εντολής, µε αµοιβή 1.230,00 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 23%), η οποία θα ψηφισθεί σε βάρος των εξόδων του προϋπολογισµού του 

∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού έτους 2015 και, σε περίπτωση που η υπάρχουσα 

σχετική πίστωση δεν καλύπτει πλήρως το ως άνω ποσό, αυτή δέον να ενισχυθεί µε 

αναµόρφωση δεδοµένου ότι, εν προκειµένω, η ορισθείσα δικάσιµος της εν λόγω 

ποινικής δίκης είναι η 16-1-2015 . 

∆ηλώνει ότι εγκρίνει και αναγνωρίζει από σήµερα όλες τις πράξεις του ανωτέρω 

πληρεξουσίου που θα ενεργηθούν στα πλαίσια της παρεχοµένης εντολής που του 

δίδεται, ως νόµιµες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.  

 Αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια. 
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