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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αριθ. Απόφ:  33/2014 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ         
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 17
ο  

πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

Δήμου Κάσου 

 
Θέμα : «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου » 

  

                                          

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  τη 15η Μαΐου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα  12:00   

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

του Προέδρου προς  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 

- 6 - μέλη: 

 

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

1. Γεώργιος Κουριαντάκης, Πρόεδρος                  Ουδείς   

2. Μαρία Φραγκούλη, Μέλος  

3. Μηνάς Ιερομόναχος, Μέλος 

4. Κωνσταντίνος  Μηνάς, Μέλος 

5. Εμμανουήλ Σοφίλλας, Μέλος  

6. Ευαγγελία Δημητρίου, Μέλος 

7. Αντώνιος Ζάγορας, Μέλος 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  4ο 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. 

         Με την υπ αριθμόν 9/2014 απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου Δήμου Κάσου με θέμα :  :  

« Εξέταση αίτησης κ. Γεωργίου Μανούσου », εξουσιοδοτήθηκε η Οικονομική Επιτροπή για τον ορισμό  

πληρεξούσιου δικηγόρου με σκοπό την συλλογή στοιχείων  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 § 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.2753/1999. 

5.- Τον Κώδικα περί Δικηγόρων. 

6.- Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κάσου  με αριθμό 9/21-02-2014  με θέμα : « Εξέταση 
αίτησης κ. Γεωργίου Μανούσου ».  

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α : 
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Α. Αναθέτει  τον δικαστικό  χειρισμό της υπόθεσης στο δικηγόρο Μιχαήλ Ιωαννίδη του Γεωργίου με 

αριθμό μητρώου 169, Δικηγορικού συλλόγου Ρόδου, τον οποίο προσλαμβάνει ως πληρεξούσιο δικηγόρο 

της υπόθεσης  για τη συλλογή στοιχείων και εφόσον προκύπτουν και αποδεικνύεται ότι ο Δήμος Κάσου 

έχει έννομο συμφέρον τότε να προβεί σε προσβολή των πράξεων αποδοχής κληρονομιάς με α/α 3366/13-

09-2010 και 3751/1999 που έχουν κατατεθεί στο Υποθηκοφυλακείο Καρπάθου και σε δεύτερη φάση, να 

διεκδικηθεί η ευρύτερη περιοχή. 

Β. Ο καθορισμός της αμοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα γίνει με βάση τις νόμιμες δικηγορικές 

αμοιβές, όπως προσδιορίζονται από την προαναφερόμενη ισχύουσα ΚΥΑ.  

Η απόφαση πήρε α/α 33/2014. 

     

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

υπ: Γεώργιος  Εμμ. Κουριαντάκης                     υπ: Ευαγγελία  Δημητρίου 

 υπ: Μαρία Φραγκούλη 

 υπ: Κωνσταντίνος  Μηνάς 

 υπ: Εμμανουήλ Σοφίλλας 

 υπ: Αντώνιος Ζάγορας 

 

     

 

        Σωστό  απόσπασμα από 

          το βιβλίο πρακτικών                                    

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο. Ε  ΚΑΣΟΥ 

 

 

 

   

     Γεώργιος  Εμμ. Κουριαντάκης                     
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