
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΔΗΜΟΙΑ ΚΛΗΡΩΗ 

Σηρ Επιηποπήρ οπιζθείζηρ με ηην απιθ.  802/7596/20-3-2020                   

απόθαζη ηος Δημάπσος Κομοηηνήρ για ηην διεξαγυγή δημόζιαρ 

κλήπυζηρ για ηην επιλογή ςποτηθίυν δικηγόπυν να 

ππαγμαηοποιήζοςν μέπορ ηηρ άζκηζήρ ηοςρ, διάπκειαρ έξι (6) 

μηνών, με δςναηόηηηα παπάηαζηρ για επιπλέον διάζηημα έξι (6) 

μηνών, ζηο Γπαθείο Νομικήρ Τπηπεζίαρ ηος Δήμος Κομοηηνήρ. 

ηελ Θνκνηελή ζήκεξα  30 Καξηίνπ 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα 

θαη ώξα 11.00 π.κ., ζπλήιζε ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Πι. Γ. Βηδπελνύ 

αξ. 1), ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Θνκνηελήο, ε Δπηηξνπή πνπ νξίζζεθε γηα τον έιεγρν θαη ηελ αμηνιόγεζε 

ησλ ππνςεθηνηήησλ γηα ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ππνςεθίσλ Γηθεγόξσλ ζην 

Γήκν Θνκνηελήο θαζώο θαη γηα ηελ δηελέξγεηα δεκόζηαο θιήξσζεο γηα ηελ 

επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ηεο άζθεζήο 

ηνπο, δηάξθεηαο έμη (6) κελώλ, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα επηπιένλ 

δηάζηεκα έμη (6) κελώλ, ζην Γξαθείν Λνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

Θνκνηελήο , απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. νθηαλνύ Καξία, Γεληθή Γξακκαηέα Γήκνπ Θνκνηελήο 

2. Παπάδνγινπ Βαξβάξα, Λνκηθή ύκβνπιν Γήκνπ Θνκνηελήο 
3. Σζνραηδή Αζαλάζην, πξντζηάκελν Γηεύζπλζεο Γηνίθεζεο θαη 

Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

 

Ζ αλσηέξσ Δπηηξνπή, ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί κε δεκόζηα 

θιήξσζε όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ζρεηηθή αλαθνίλσζε ππ΄ αξηζ. 

πξση:5979/3-3-2020  ν έλαο (1) ππνςήθηνο δηθεγόξνο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη κέξνο ηεο άζθεζήο ηνπ, δηάξθεηαο έμη (6) κελώλ, κε 

δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα επηπιένλ δηάζηεκα έμη (6) κελώλ, ζην Γξαθείν 

Λνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Θνκνηελήο, κεηαμύ ησλ επηά (7) αηηνύλησλ 

ππνςεθίσλ δηθεγόξσλ. 

ηνπο ππνςεθίνπο δηθεγόξνπο πνπ ππέβαιαλ αίηεζε ζην Γήκν Θνκνηελήο 

1.-Ληαηδή Αλδξνλίθε 2.-Σζαδήκα Διεπζεξία 3.-Αλησλίνπ Καξία 4.-Κνιιά 

Κνπζηαθά Φαδηιέ 5.-Γηακαληόπνπιν Παλαγηώηε, έρεη επηδνζεί ην ππ΄ 

αξηζ.πξση: 7846/26-3-2020 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ καο γηα ηνλ ηόπν θαη ηελ 

ώξα ηεο θιήξσζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπο ιόγσ 

ησλ έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο 

εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο 

ηνπ.  

    Οη ππνςήθηνη δηθεγόξνη πνπ θαηέζεζαλ αίηεζε ζην Γήκν Θνκνηελήο γηα 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κέξνο ηεο άζθεζήο ηνπο, δηάξθεηαο έμη (6) κελώλ, 



κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα επηπιένλ δηάζηεκα έμη (6) κελώλ, ζην 

Γξαθείν Λνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Θνκνηελήο είλαη νη θάησζη: 

1.-Ληαηδή Αλδξνλίθε 

2.-Σζαδήκα Διεπζεξία      

3.-Αλησλίνπ Καξία 

4.-Κνιιά Κνπζηαθά Φαδηιέ 

5.-Γηακαληόπνπινο Παλαγηώηεο 

Αθνινύζσο ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηε δηελέξγεηα ηεο θιήξσζεο κε επηινγή 

ζπγθεθξηκέλνπ θιήξνπ (ραξηάθηα κε ην νλνκαηεπώλπκν ησλ ππνςεθίσλ 

δηθεγόξσλ) θαη αθνύ δηαβάζηεθαλ δπλαηά ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ 

γξακκέλα ζηα ραξηάθηα κπήθαλ ζηελ θιεξσηίδα γηα λα θιεξσζεί ν έλαο  

(1) ππνςήθηνο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη κέξνο ηεο άζθεζήο ηνπ, δηάξθεηαο 

έμη (6) κελώλ, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα επηπιένλ δηάζηεκα έμη (6) 

κελώλ, ζην Γξαθείν Λνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Θνκνηελήο 

 ηελ ζπλέρεηα ε θα νθηαλνύ Καξία ηξάβεμε έλαλ θιήξν από ηελ 

θιεξσηίδα, ν νπνίνο αθνύ επηδείρζεθε ζε όια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο 

αλαγλώζζεθε δπλαηά. Έηζη ην απνηέιεζκα ηεο θιήξσζεο δηακνξθώζεθε 

σο εμήο: 

 Γηακαληόπνπινο Παλαγηώηεο  

 

    Σν παξόλ πξαθηηθό ζα αλαξηεζεί ζηνλ ρώξν αλαθνηλώζεσλ θαζώο θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Θνκνηελήο.  

     Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ην νπνίν 

ππνγξάθεθε όπσο παξαθάησ: 

 

                                        Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 

ΟΦΗΑΛΟΤ ΚΑΡΗΑ    ΠΑΠΑΕΟΓΙΟΤ ΒΑΡΒΑΡΑ    ΣΟΥΑΣΕΖ ΑΘΑΛΑΗΟ 

 

 

 

 

 

 


