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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αριθ. Απόφ:  30/2013 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ         
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 11
ο  

πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

Δήμου Κάσου 

 
Θέμα : «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  Δήμου Κάσου για την εντολή  άσκησης της ανακοπής 

και της αίτησης αναστολής εκτέλεσης » 

                                  

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 20η Ιουνίου  2013 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00   

συνήλθε   σε   συνεδρίαση   η  Οικονομική  Επιτροπή Δήμου  Κάσου, μετά από  τηλεφωνική πρόσκληση 

του Προέδρου 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 -

6 - μέλη: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Γεώργιος Κουριαντάκης, Πρόεδρος           1.- Ηλίας Γαλανάκης, εκτός Κάσου 

2. Ευαγγελία Δημητρίου, Αντιπρόεδρος  

3.  Μαρία Φραγκούλη, Μέλος 

4.  Μηνάς Ιερομόναχος, Μέλος  

5. Εμμανουήλ Σοφίλλας, Μέλος 

6. Κωνσταντίνος  Μηνάς, Μέλος 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  1ο θέμα 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. 

Ο Φραγκιός Βόζος του Αλκιβιάδη, κάτοικος Δ.Δ. Όθους του Δήμου Καρπάθου άσκησε εναντίον του 

Δήμου μας την από 22-5-2013 αίτησή του, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής για να 

υποχρεωθούμε να καταβάλουμε σαυτόν το ποσό των 23.119,80 ευρώ, για τους λόγους που αναφέρουν 

σαυτήν και κυρίως με βάση το με αριθμό 14/10-12-2008 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε 

αυτός, που αφορά την πληρωμή του 2
ου

 λογαριασμού του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ 

ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - ΦΡΥ» που αφορούσε την αντικατάσταση των παλιών ιστών φωτισμού της οδού από το 

Εμπορειό έως το Φρυ του Δήμου μας, με προϋπολογισμό δαπάνης 57.820,00 ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε με το με αρ. πρωτ. 325/16-2-2005 

συμφωνητικό και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/2005 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου μας. 

Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η προσβαλλόμενη με αριθμό 497/2013 διαταγή πληρωμής του Δικαστή 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, Πρωτοδίκη, Λάζαρου Βαλσαμή, η οποία την έκαμε δεκτή και 

υποχρέωσε το Δήμο μας να καταβάλει στον παραπάνω εργολάβο το ποσό των 23.119,80, με το νόμιμο 

τόκο από την επόμενη της έκδοσης του παραπάνω τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, ήτοι από 11-12-2008 

μέχρι την εξόφληση και ποσό 231,00 ευρώ για τη δικαστική δαπάνη. 

Μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής ο παραπάνω εργολάβος επέδωσε αντίγραφο 

του πρώτου απογράφου εκτελεστού της διαταγής πληρωμής με την παρά πόδας αυτού από 28-5-2013 

επιταγή για εκτέλεση, με την οποία επιτάσσεται ο Δήμος μας να καταβάλει σαυτόν:  

α) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 231,00 ευρώ,  
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β) για έκδοση του αντιγράφου το ποσό των 950,00 ευρώ,  

γ) για σύνταξη της επιταγής το ποσό των 450,00 ευρώ,  

δ) για την εντολή προς επίδοση της επιταγής το ποσό των 650,00 ευρώ  

ε) για επίδοση της απόφασης και λόγω αποστάσεως το ποσό των 850,00 ευρώ  

στ) για επιδικασθέντες τόκους σύμφωνα με το διατακτικό της παραπάνω διαταγής πληρωμής το ποσό των 

9.117,64 ευρώ και 

 ζ) για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 23.119,80 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 35.368,44 ευρώ. 

Κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της επιταγής για εκτέλεση πρέπει ο Δήμος μας να ασκήσει 

ανακοπή για τυπικούς λόγους, αφού δεν μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής για απαίτηση από δημόσιο 

έργο και με βάση τιμολόγιο που δεν είναι υπογεγραμμένο από το Δήμαρχό μας, αλλά και γιατί ο Δήμος 

μας οφείλει στον παραπάνω εργολάβο μέρος μόνο του ποσού του παραπάνω τιμολογίου, ούτε φυσικά και 

τόκο υπερημερίας, ως επίσης και γιατί τα ποσά της επιταγής για εκτέλεση είναι υπερβολικά. 

 Επίσης πρέπει να υποβληθεί αίτηση για αναστολή εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής και της επιταγής 

για εκτέλεση, ενόψει και του ότι ήδη ο παραπάνω εργολάβος επέβαλε προσωρινά κατάσχεση στα χέρια 

της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδ/σου.  

Πρέπει επομένως να αναθέσουμε την εντολή για άσκηση της ανακοπής και της αίτησης αναστολής 

εκτέλεσης στο δικηγόρο Ρόδου κ. Δημήτριο Σαλαμαστράκη του Σπύρου (ΑΜ 120).  

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.-  497/2013 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 

 

 

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

 

 

1. Δίνεται η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Ρόδου Δημήτριο 

Σαλαμαστράκη του Σπύρου (ΑΜ 120) να ασκήσει για λογαριασμό του Δήμου μας στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου ή σε οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο Δικαστήριο ανακοπή κατά της με αριθμό 497/2013 

διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, Πρωτοδίκη, Λάζαρου Βαλσαμή 

και κατά της από 28-5-2013 επιταγής για εκτέλεση που γράφτηκε παρά πόδας αντιγράφου του πρώτου 

απογράφου εκτελεστού της διαταγής πληρωμής αυτής, για τους παραπάνω λόγους και για όσους άλλους 

κρίνει σκόπιμους υπέρ των συμφερόντων του Δήμου μας και με σκοπό να ακυρωθούν αυτές και κάθε 

άλλη πράξη εκτέλεσης. Να ασκήσει επίσης για λογαριασμό του Δήμου μας αίτηση για αναστολή 

εκτέλεσης της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της επιταγής για εκτέλεση και κάθε άλλης πράξης 

εκτέλεσης. Να παραστεί κατά τη συζήτηση της ανακοπής στο αρμόδιο δικαστήριο και να εκπροσωπήσει 

το Δήμο μας, υποβάλλοντας τις σχετικές προτάσεις, όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και γενικά να προβαίνει 

σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να ακυρωθεί η παραπάνω διαταγή πληρωμής και η επιταγή για εκτέλεση 

και να ανασταλεί η εκτέλεση αυτών και κάθε άλλη γενικά πράξη εκτέλεσης.  

2. Η αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου θα καθοριστεί σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων και τις 

σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις. 
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Η απόφαση πήρε α/α 30/2013.     

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

υπ: Γεώργιος  Εμμ. Κουριαντάκης                     υπ: Ευαγγελία  Δημητρίου 

 υπ: Μαρία Φραγκούλη 

 υπ: Μηνάς Ιερομόναχος 

 υπ: Κωνσταντίνος  Μηνάς 

 υπ: Εμμανουήλ Σοφίλλας 

 

                                                           

   

 

        Σωστό  απόσπασμα από 

          το βιβλίο πρακτικών                                    

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο. Ε  ΚΑΣΟΥ 

 

 

 

   

     Γεώργιος  Εμμ. Κουριαντάκης                     
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