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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

Αριθ. Απόφ: 31/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το 11 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Κάσου
ο

Θέμα : «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Κάσου για το Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά, Μεταβατική Έδρα Ρόδου»
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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γεώργιος Κουριαντάκης, Πρόεδρος
Ευαγγελία Δημητρίου, Αντιπρόεδρος
Μαρία Φραγκούλη, Μέλος
Μηνάς Ιερομόναχος, Μέλος
Κωνσταντίνος Μηνάς, Μέλος
Εμμανουήλ Σοφίλλας, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Ηλίας Γαλανάκης, εκτός Κάσου

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο 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 Κων/νος Δημητρίου του Ιωάννη άσκησε εναντίον του Δήμου μας την από 22-11-2010 αίτησή του, που
απευθυνόταν στο Συμβούλιο Επικρατείας, με την οποία ζητά την ακύρωση της με αριθμό πρωτ. 3015 3090/24-9-2010 αρνητικής απάντησης του Δημάρχου μας για τη χορήγηση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας
και μεταδημότευσης, η οποία αίτηση τελικά παραπέμφθηκε για να δικαστεί στις 28-6-2013 στο Α2 Τμήμα
του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, Μεταβατική Έδρα Ρόδου, όπως μας ενημέρωσε η Γραμματεία του με
την από 13-11-2012 πράξη του Προέδρου του Τμήματος (αριθμός κατάθεσης 391/2012 και αριθμός
πινακίου 29). Πρέπει για την υπεράσπιση του Δήμου μας κατά της αίτησης αυτής να ορίσουμε
πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Δημήτριο Σαλαμαστράκη του Σπύρου, δικηγόρο Ρόδου (ΑΜ 120) για να
παραστεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, Μεταβατική Έδρα Ρόδου και να εκπροσωπήσει το Δήμο μας.
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. 391/2012 (Αριθ. Πινακίου 29) κλητήριο θέσπισμα της Προέδρου του τμήματος Α2
Ακυρωτικού του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά ,
1
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Αποφασίζει

Ομόφωνα:

1.
Δίνεται η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Ρόδου Δημήτριο
Σαλαμαστράκη του Σπύρου (ΑΜ 120) να παραστεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά Μεταβατική Έδρα
Ρόδου, στις 28-6-2013 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο
ή σε οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο Δικαστήριο, για την εκπροσώπηση και υπεράσπιση του Δήμου μας
σχετικά με την από
22-11-2010 αίτηση του Κων/νος Δημητρίου του Ιωάννη που απευθυνόταν στο Συμβούλιο Επικρατείας, με
την οποία ζητά την ακύρωση της με αριθμό πρωτ. 3015 - 3090/24-9-2010 αρνητικής απάντησης του
Δημάρχου μας για τη χορήγηση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας και μεταδημότευσης, και η οποία αίτηση
τελικά παραπέμφθηκε για να δικαστεί στις 28-6-2013 στο Α2 Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά,
Μεταβατική Έδρα Ρόδου, όπως μας ενημέρωσε η Γραμματεία του με την από 13-11-2012 πράξη του
Προέδρου του Τμήματος (αριθμός κατάθεσης 391/2012 και αριθμός πινακίου 29). Να υποβάλει
υπόμνημα, να προσκομίζει έγγραφα, να εξετάζει μάρτυρες και γενικά να προβαίνει σε κάθε νόμιμη
ενέργεια ούτως ώστε να απορριφθεί η παραπάνω αίτηση.
2.
Η αμοιβή του θα καθοριστεί σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων και τις σχετικές κοινές
υπουργικές αποφάσεις

Η απόφαση πήρε α/α 31/2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπ: Γεώργιος Εμμ. Κουριαντάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ
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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