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                                      ------------------------------------- 

Από ην 21
ν  

ηνπ 2012 πξαθηηθό έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 150/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                              ------------------ 

. 

Θέμα: Γηνξηζκόο ζπλεγόξσλ γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο αθπξώζεσο θαη αίηεζεο αλαζηνιήο κε 

αίηεκα ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο ηνπ Π.Γ. 18/1989, ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο θαηά ησλ Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Γ6Α1144680 

ΔΞ2012, Γ6Α1144678 ΔΞ2012 θαη Γ6Α1144729 ΔΞ2012 

 

   

 ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 14 Γεθεκβξίνπ 2012 εκέξα Παξαζθεπή θαη 

ώξα 18:00   ζπλήιζε ζε  έθηαθηε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά από 

ηειεθσληθή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ έγηλε  ζε θαζέλα από 

ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαζώο θαη ζηνλ Γήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν Αληηδήκαξρνο Κάζνπ σο αλαπιεξσηήο Γεκάξρνπ, κε 

δηθαίσκα ςήθνπ  θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα 10 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ησάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο                              1.- Ζιίαο Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ 

2.- Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο                        2.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, -//- 

3.- Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Μεινο                          3.- Ησάλλεο Μνλδάλνο, αλ θαη λόκηκα 

4.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο                                                                             πξνζθιήζεθε 

5.- Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄                                                        

6.-  Δπαγγειία Γεκεηξίνπ           ΄΄                

7.-  Φσηεηλή  Αξπαηδή 

8.- Κσλ/λνο     Μελάο,              ΄΄          

9.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,          ΄΄ 

10.-Ησάλλεο Νηθνιάνπ,              ΄΄ 

 

       Ο Πξόεδξνο  Γ.. πξόηεηλε ηελ έγθξηζε ζύγθιηζεο Γ.. σο έθηαθηε ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Κ.Κ. άξζξν 95(Ν3463/2006)   

      Σν ώκα απνθάζηζε νκόθσλα. 

      Ζ Γεκνηηθή ππάιιεινο Φσηεηλή Φηιηππίδε ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2
ν
 ζέκα εμέζεζε όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 3 ηνπ 

N.3852/10 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεύρνο Α’): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην κπνξεί, γηα 

ζέκαηα ηδηαίηεξα ζνβαξά, κε εηδηθή αηηηνινγία, θαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ 

ησλ κειώλ ηνπ λα απνθαζίδεη όηη ζα αζθήζεη ην ίδην αξκνδηόηεηα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε όισλ 

ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη ησλ ελδίθσλ κέζσλ. 

Πεξαηηέξσ, ελεκέξσζε όηη ζύκθσλα κε ηελ από 1-11-2012 γλσκνδόηεζε ηνπ λνκηθνύ 

ζπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο, δηθεγόξνπ Αζελώλ Εαραξία Κεζζέ, νη απνθάζεηο ηνπ 

Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Γ6Α1144680 ΔΞ2012, Γ6Α1144678 ΔΞ2012 θαη Γ6Α1144729 

ΔΞ2012, πνπ δεκνζηεύηεθαλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζηηο 19.10.2012 θαζώο θαη νη 

απνθάζεηο  Γ6Α1130258 ΔΞ2012 θαη Γ6Α1130258 ΔΞ 2012, πνπ δεκνζηεύηεθαλ ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζηηο 20.9.2012, ζρεηηθά κε ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ 

Γ.Ο.Τ., πνπ βξίζθνληαη ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Κάζνπ - Καξπάζνπ, είλαη αθπξσηέεο σο  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698


αληηθείκελεο ζην άξζξν 101 παξ. 2 θαη 3 ηνπ πληάγκαηνο, ζύκθσλα κε ην νπνίν ν λνκνζέηεο 

θαη ε Γηνίθεζε, όηαλ δξνπλ θαλνληζηηθά, ππνρξενύληαη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο ησλ λεζησηηθώλ πεξηνρώλ, ειήθζεζαλ δε ρσξίο νπνηαδήπνηε πξνεγνύκελε 

δηαβνύιεπζε κε ηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο. Δπηπξόζζεηα, ν Πξόεδξνο ηόληζε όηη ε γεσγξαθηθή 

αζπλέρεηα ησλ λεζησηηθώλ πεξηνρώλ θαη ην πςειό θόζηνο γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ, θαζηζηά απαγνξεπηηθή θαη εθηόο πξαγκαηηθόηεηαο, ηελ αλαζηνιή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Γ.Ο.Τ ζηνπο λεζησηηθνύο δήκνπο. 

Ο Πξόεδξνο, βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ, πξνηείλεη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην λα παξέρεη ηελ 

εηδηθή εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα ζε δηθεγόξνπο, όπσο ζπληάμνπλ, θαηαζέζνπλ ηελ αίηεζε 

αθπξώζεσο θαη ηε ζπλαθή αίηεζε αλαζηνιήο θαη θαηόπηλ παξαζηνύλ θαη εθπξνζσπήζνπλ ην 

Γήκν Κάζνπ θαηά ηε κέιινπζα λα πξνζδηνξηζηεί δηθάζηκν ή ζε νπνηνδήπνηε κεη΄ αλαβνιήλ 

απηήο δηθάζηκν, ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο γηα ηελ αθύξσζε θαη ζέζε ζε αλαζηνιή 

ησλ αλσηέξσ Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ.  

Δπηπξόζζεηα, λα ηνπο παξέρεη ηελ εμνπζία λα αζθνύλ νπνηνδήπνηε ηαθηηθό ή έθηαθην έλδηθν 

κέζν θαηά ηεο απνθάζεσο πνπ ζα εθδνζεί παξηζηάκελνη θαη εθπξνζσπώληαο ην Γήκν ελώπηνλ 

παληόο αξκόδηνπ Γηθαζηεξίνπ, θάζε βαζκνύ θαη δηθαηνδνζίαο κέρξη πεξαηώζεσο ηεο 

ππνζέζεσο απηήο.  

Να ππνγξάθνπλ θαη λα ππνβάιινπλ νπνηνδήπνηε απαηηνύκελν θαηά λόκν έγγξαθν, αίηεζε, 

δήισζε, αλαθνξά, έλζηαζε σο θαη θάζε απαηηνύκελν δηθόγξαθν ή νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν 

είλαη απαξαίηεην ή νη ζρεηηθέο  δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο λόκσλ απαηηνύλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

σο άλσ εληνιώλ   

 

θαη θάιεζε ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά   

 

Σν πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ θαη ηηο δηαηάμεηο 

ησλ 93, 98 θαη 100 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν 3463/2006) 

 

                  ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1.-Να παξέρεη ηελ εηδηθή εληνιή θη πιεξεμνπζηόηεηα ζηνλ Νάζν Νηθνιόπνπιν (ΑΜΓΑ 

23535) θαη Εαραξία Κεζζέ (ΑΜΓΑ 25118), δηθεγόξνπο Αζελώλ, δηνξηζκέλνπο ζηνλ Άξεην 

Πάγν θαη ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο, όπσο από θνηλνύ θαη θερσξηζκέλα ζπληάμνπλ, 

θαηαζέζνπλ αίηεζε αθπξώζεσο θαη αλαζηνιήο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ Γ6Α1144680 ΔΞ2012, Γ6Α1144678 ΔΞ2012 θαη Γ6Α1144729 ΔΞ2012, πνπ 

δεκνζηεύηεθαλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζηηο 19.10.2012 θαζώο θαη ησλ απνθάζεσλ  

Γ6Α1130258 ΔΞ2012 θαη Γ6Α1130258 ΔΞ 2012, πνπ δεκνζηεύηεθαλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο ζηηο 20.9.2012 θαη θαηόπηλ παξαζηνύλ θαη εθπξνζσπήζνπλ ην Γήκν Κάζνπ 

θαηά ηε κέιινπζα λα πξνζδηνξηζηεί δηθάζηκν ή ζε νπνηνδήπνηε κεη΄ αλαβνιήλ απηήο δηθάζηκν, 

ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο γηα ηελ αθύξσζε θαη ζέζε ζε αλαζηνιή ησλ αλσηέξσ 

Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ.  

Δπηπξόζζεηα, λα ηνπο παξέρεη ηελ εμνπζία λα αζθνύλ νπνηνδήπνηε ηαθηηθό ή έθηαθην έλδηθν 

κέζν θαηά ηεο απνθάζεσο πνπ ζα εθδνζεί παξηζηάκελνη θαη εθπξνζσπώληαο ην Γήκν ελώπηνλ 

παληόο αξκόδηνπ Γηθαζηεξίνπ, θάζε βαζκνύ θαη δηθαηνδνζίαο κέρξη πεξαηώζεσο ηεο 

ππνζέζεσο απηήο.  

Να ππνγξάθνπλ θαη λα ππνβάιινπλ νπνηνδήπνηε απαηηνύκελν θαηά λόκν έγγξαθν, αίηεζε, 

δήισζε, αλαθνξά, έλζηαζε σο θαη θάζε απαηηνύκελν δηθόγξαθν ή νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν 

είλαη απαξαίηεην ή νη ζρεηηθέο  δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο λόκσλ απαηηνύλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

σο άλσ εληνιώλ. 

2.- Ζ ακνηβή γηα ηελ ζύληαμε, θαηάζεζε θαη εθδίθαζε ηεο αίηεζεο αθύξσζεο θαη αλαζηνιήο 

γίλεηαη βάζεη ησλ πνζώλ αλαθνξάο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3919/2011, όπσο ηξνπνπνίεζε ην 

άξζξν 96 ηνπ ΝΓ 3026/1954 – Κώδηθα Γηθεγόξσλ σο θαησηέξσ: 

Α) Παξάζηαζε ηΔ Αίηεζε αθύξσζεο:  Ακνηβή 1.313,00 + 157,56 έμνδα ΣΝ – ΓΑ + 301,99€ 

ΦΠΑ = 1.772,55€ 



Β) Παξάζηαζε ηΔ Αλαζηνιήο: Ακνηβή 658,00 + 78,96 έμνδα ΣΝ – ΓΑ + 151,34€ ΦΠΑ = 

888,30€  

 

Σέινο ην Γεκνηηθό πκβνύιην εγθξίλεη θαη αλαγλσξίδεη όιεο ηηο πξάμεηο ησλ σο άλσ 

πιεξεμνύζησλ δηθεγόξσλ πνπ ελήξγεζαλ ή ζα ελεξγήζνπλ  ζην πιαίζην ησλ σο άλσ εληνιώλ 

σο λόκηκεο έγθπξεο, ηζρπξέο.  

 

 

 

Ζ απόθαζε έιαβε α/α 150/2012 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΖ                                       Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ:Η. ΑΠΡΑ                ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ                         ππ:  Γ.ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ                 

                                        ππ:  Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΗΛΛΑ                 

                                        ππ:: Φ. ΑΡΠΑΣΕΖ       Ζ ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ: Κ.ΜΖΝΑ                         ππ: Φ. ΦΗΛΗΠΠΗΓΖ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

                                       ππ:  Η.Ν.ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΜΑΝΟΤΟ 

    

                

 

 

                                    ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                   

                                      ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                                   Ο  ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ                     Ζ ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

                                                                                       

 

                                   ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ                      ΦΩΣΔΗΝΖ ΦΗΛΗΠΠΗΓΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


