
                                   

                                     Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

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

από το 5
ο
 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. 

Αριθμός απόφασης 21/2012. 

                                                               Π ε ρ ί λ η ψ η 

 

                                             Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου. 

                                              

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 30η Μαίου 2012 ημέρα Τετάρτη 

και ώρα   12:00   συνήλθε   σε   συνεδρίαση   η  Οικονομική  Επιτροπή Κάσου, μετά 

από   μετά από πρόσκληση του Προέδρου της με αριθ. Πρωτ. 1478/24-5-2012, που 

επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το  άρθρο 

75 του Ν.3852/10. 

        Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –7- 

μελών βρέθηκαν παρόντα - 5 - μέλη: 

 

                      Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                    Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

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

1.- Γεώργιος Κουριαντάκης, Πρόεδρος             1.- Ιωάννης Μονδάνος εκτός Κάσου 

2.- Ηλίας Γαλανάκης, Αντιπρόεδρος                 2.- Κων/νος Μηνάς, αν και νόμιμα 

3.- Μαρία Φραγκούλη,  Μέλος                               προσκλήθηκε     

4.- Μηνάς Ιερομόναχος, Μέλος                                      

5.- Ευαγγελία Δημητρίου, Μέλος                            

 

           Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Βιντιάδη Βασίλειο. 

         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι με 

την περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική 

Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου και για την 

ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί 

δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν 

δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την 

παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνος εφ όσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία 

αντιμισθία. 

         Στις 18 Ιουνίου 2012 θα εκδικασθεί ενώπιον του τριμελούς Πλημμελειοδικείου 

Καρπάθου η υπόθεση, κατά την οποία κατηγορείται ο κ. Δήμαρχος Κάσου, ως 

υπαίτιος του ότι στο λιμένα Μπούκα στις 4 -5-2009 προέβη στην επίστρωση με 

σκυρόδεμα της ράμπας ανέλκυσης και κεθέλκυσης σκαφών χωρίς άδεια. 

        Υπάρχει ανάγκη ορισμού  πληρεξούσιου δικηγόρου και κάλεσε την Οικονομική 

Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

          Το ΔΣ της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού 

άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε 

1.- Την περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

2.- Την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 

3.- Το γεγονός ότι στον Δήμο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία 

4.- Τις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 7 του Ν.2753/99 και την ισχύουσα ΚΥΑ 

κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του Ν.2753/199 

5.- Τον Κώδικα περί Δικηγόρων 

6.-  το υπ αριθμ. 428/2012 κλιτήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, 

 



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

 

1.- Αναθέτει στον δικηγόρο ΡΟΔΟΥ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΙΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  με 

Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου 169,  την υπεράσπιση του Δημάρχου Κάσου 

κατά την εκδίκαση της υπόθεσης κατά την οποία κατηγορείται, ως υπαίτιος του ότι 

στο λιμένα Μπούκα στις 4 -5-2009 προέβη στην επίστρωση με σκυρόδεμα της 

ράμπας ανέλκυσης και κεθέλκυσης σκαφών χωρίς άδεια. 

2.- Σε περίπτωση αναβολής της εκδίκασης, ο αναφερόμενος δικηγόρος ορίζεται για 

την υπεράσπιση του Δημάρχου σε επόμενη δικάσιμο με το ίδιο κατηγορητήριο. 

 

        Η απόφαση πήρε α/α 21/2012. 

                 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

υπ: Γ.Ε.ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ                       υπ: ΗΛ. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ 

                                                                   υπ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ  

                                                                   υπ: Μ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ 

                                                                   υπ: ΕΥΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

 

 

       ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ 

       ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ                                   Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. ΚΑΣΟΥ 

 

 

 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΕΜΜ. ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ 

 


