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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ     Αξηζ. Απόθ:  37/2013 

ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟ ΚΑΟΤ         
 

Α    Π    Ο        Π    Α        Μ    Α 

από ην 10
ν  

πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ  

Δήκνπ Κάζνπ 

 
Θέκα : «Οξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ Δήκνπ Κάζνπ γηα ην Δηνηθεηηθό Εθεηείν 

Πεηξαηά, Μεηαβαηηθή Έδξα Ρόδνπ» 

                                          

ηελ Κάζν θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα  ηε 3ε Θνπλίνπ 2014 εκέξα Σξίηε θαη ώξα  12:00   

ζπλήιζε   ζε   ζπλεδξίαζε   ε  Οηθνλνκηθή  Επηηξνπή Δήκνπ  Κάζνπ, κεηά από ηειεθσληθή  πξόζθιεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ πξνο  ηα κέιε  ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ζύκθσλα κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10. 

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν -7- κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 

- 5 - κέιε: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε       Α Π Ο Ν Σ Ε      

 

1. Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξόεδξνο         1. Κσλζηαληίλνο  Μελάο, αλ θαη λόκηκα  πξνζθιήζεθε 

2. Επαγγειία Δεκεηξίνπ, Αληηπξόεδξνο 2. Αξπαηδή Φσηεηλή, αλ θαη λόκηκα  πξνζθιήζεθε 

3. Μαξία Φξαγθνύιε, Μέινο                                        

4. Εκκαλνπήι νθίιιαο 

5. Αληώληνο  Ζάγνξαο, Μέινο 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ  ππάιιειν Υαιθηά ηακαηίλα.    

        

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην  4ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο  εμέζεζε όηη:  

Με ηελ πεξίπησζε ηε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10 νξίδεηαη όηη ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή 

απνθαζίδεη γηα ηελ πξόζιεςε πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ θαη γηα ηελ αλάθιεζε ηεο πιεξεμνπζηόηεηάο ηνπ, 

ζε όζνπο Δήκνπο, είηε δελ έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγόξνη, κε κεληαία αληηκηζζία, είηε απηνί πνπ έρνπλ 

πξνζιεθζεί δελ έρνπλ δηθαίσκα λα παξίζηαληαη ζε αλώηαηα δηθαζηήξηα. Μπνξεί επίζεο λα αλαζέηεη ηελ 

παξνρή γλσκνδνηήζεσλ, κόλνο εθ όζνλ δελ έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγόξνη, κε κεληαία αληηκηζζία. 

Ο Κσλ/λνο Δεκεηξίνπ ηνπ Θσάλλε άζθεζε ελαληίνλ ηνπ Δήκνπ καο ηελ από 22-11-2010 αίηεζή ηνπ, πνπ 

απεπζπλόηαλ ζην πκβνύιην Επηθξαηείαο, κε ηελ νπνία δεηά ηελ αθύξσζε ηεο κε αξηζκό πξση. 3015 - 

3090/24-9-2010 αξλεηηθήο απάληεζεο ηνπ Δεκάξρνπ καο γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο κνλίκνπ θαηνηθίαο 

θαη κεηαδεκόηεπζεο, ε νπνία αίηεζε ηειηθά παξαπέκθζεθε γηα λα δηθαζηεί ζηηο 28-6-2013 ζην Α2 Σκήκα 

ηνπ Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ Πεηξαηά, Μεηαβαηηθή Έδξα Ρόδνπ, όπσο καο ελεκέξσζε ε Γξακκαηεία ηνπ κε 

ηελ από 13-11-2012 πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο (αξηζκόο θαηάζεζεο 391/2012 θαη αξηζκόο 

πηλαθίνπ 29), κεηά από αίηεζε αλαβνιήο νξίζηεθε λέα εκεξνκελία 27/6/2014 ζύκθσλα κε ηνλ αξηζ. 

Πξση. 8225/30-7-2014 . 

 Πξέπεη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ Δήκνπ καο θαηά ηεο αίηεζεο απηήο λα νξίζνπκε πιεξεμνύζην δηθεγόξν 

ηνλ θ. Δεκήηξην αιακαζηξάθε ηνπ πύξνπ, δηθεγόξν Ρόδνπ (ΑΜ 120) γηα λα παξαζηεί ζην Δηνηθεηηθό 

Εθεηείν Πεηξαηά, Μεηαβαηηθή Έδξα Ρόδνπ θαη λα εθπξνζσπήζεη ην Δήκν καο.      

Σν Δ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη είδε 

1.- Σελ πεξίπησζε ηε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 

2.- Σελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Ν.3463/06 

3.- Σν γεγνλόο όηη ζηνλ Δήκν δελ έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγόξνη, κε κεληαία αληηκηζζία 
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4.- Σηο παξαγξάθνπο 2 έσο 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2753/99 θαη ηελ ηζρύνπζα ΚΤΑ θαη΄ εμνπζηνδόηεζε 

ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2753/199  

5.- Σνλ Κώδηθα πεξί Δηθεγόξσλ 

6.-  ην ππ αξηζκ. 391/2012 (Αξηζ. Πηλαθίνπ 29)  θιεηήξην ζέζπηζκα ηεο Πξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο  Α
2  

Αθπξσηηθνύ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ Πεηξαηά 

7.- ην ππ αξηζκ. 8225/2013 έγγξαθν από ην Δηνηθεηηθό Εθεηείν Πεηξαηά    

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η       Ο κ ό θ ω λ α : 

 

1. Δίλεηαη ε εληνιή, ην δηθαίσκα θαη ε πιεξεμνπζηόηεηα ζην δηθεγόξν Ρόδνπ Δεκήηξην 

αιακαζηξάθε ηνπ πύξνπ (ΑΜ 120) λα παξαζηεί ζην Δηνηθεηηθό Εθεηείν Πεηξαηά Μεηαβαηηθή Έδξα 

Ρόδνπ, ζηηο 27-6-2014 ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηθάζηκν κεηά από αλαβνιή ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν 

ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν αξκόδην Δηθαζηήξην, γηα ηελ εθπξνζώπεζε θαη ππεξάζπηζε ηνπ Δήκνπ καο 

ζρεηηθά κε ηελ από 22-11-2010 αίηεζε ηνπ Κσλ/λνο Δεκεηξίνπ ηνπ Θσάλλε πνπ απεπζπλόηαλ ζην 

πκβνύιην Επηθξαηείαο, κε ηελ νπνία δεηά ηελ αθύξσζε ηεο κε αξηζκό πξση. 3015 - 3090/24-9-2010 

αξλεηηθήο απάληεζεο ηνπ Δεκάξρνπ καο γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο κνλίκνπ θαηνηθίαο θαη 

κεηαδεκόηεπζεο. 

2. . Να ππνβάιεη ππόκλεκα, λα πξνζθνκίδεη έγγξαθα, λα εμεηάδεη κάξηπξεο θαη γεληθά λα πξνβαίλεη 

ζε θάζε λόκηκε ελέξγεηα νύησο ώζηε λα απνξξηθζεί ε παξαπάλσ αίηεζε.  

3. Η ακνηβή ηνπ ζα θαζνξηζηεί ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Δηθεγόξσλ θαη ηηο ζρεηηθέο θνηλέο 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο 

     

Η απόθαζε πήξε α/α 37/2014.     

 

πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟ                           ΣΑ ΜΕΛΗ 

ππ: Γεώξγηνο  Εκκ. Κνπξηαληάθεο                     ππ: Επαγγειία  Δεκεηξίνπ 

 ππ: Μαξία Φξαγθνύιε 

 ππ: Εκκαλνπήι νθίιιαο 

 ππ: Αληώληνο Ζάγνξαο 

  

                                                         

 

         

        ωζηό  απόζπαζκα από 

          ην βηβιίν πξαθηηθώλ                                    

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  Ο. Ε  ΚΑΟΤ                           Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ           

 

 

 

   

     Γεώξγηνο  Εκκ. Κνπξηαληάθεο                        ηακαηίλα Θ. Υαιθηά 
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