
                                   

                                     Α    Π    Ο        Π    Α        Μ    Α 

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

από ην 4
ν
 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 16/2011. 

                                                               Π ε ξ ί ι ε ς ε  

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

                                               Οξηζκόο πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ.   

                                              

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 20ε Μαίνπ 2011 εκέξα 

Παξαζθεπή  θαη ώξα   13:00   ζπλήιζε   ζε   ζπλεδξίαζε   ε  Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή 

Κάζνπ, κεηά από   κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο κε αξηζ. Πξση. 1469/16-

5-2011, πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 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 Δ                                                     Α Π Ο Ν Σ Δ  

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

1.- Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξόεδξνο             1.- Ισάλλεο Νηθνιάνπ,    

2.- Ηιίαο  Γαιαλάθεο, Αλη/δξνο                        2.- Μελάο Ιεξνκόλαρνο λα θαη   

3.- Μαξία  Φξαγθνύιε, Μέινο                                λόκηκα πξνζθιήζεθαλ 

4.- Κσλ/λνο Μ. Μελάο, Μέινο 

5.- Ισάλλεο Μνλδάλνο, Μέινο                                       

      Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ Γεκνηηθό ππάιιειν Βηληηάδε Βαζίιεην. 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη κε ηελ 

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

Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ πξόζιεςε πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ θαη γηα ηελ 

αλάθιεζε ηεο πιεξεμνπζηόηεηάο ηνπ, ζε όζνπο Γήκνπο, 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. 

      Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ κε ηελ ππ αξηζκ. 57/2011 απόθαζή ηνπ 

απεθάζηζε ε  ππόζεζε ηνπ θ. Διεπζέξηνπ Υαιηνύ (δηεθδίθεζε παξαρώξεζεο ρώξνπ) 

λα απνζηαιεί ζε δηθεγόξν γηα ηελ γλσκνδόηεζε επί ηνπ ζέκαηνο θαη θάιεζε ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έιαβε ππ όςε ηεο: 

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 Γήκν δελ έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγόξνη, κε κεληαία αληηκηζζία 

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 Γηθεγόξσλ 

6.- Σελ ππ αξηζκ. 57/2011 απόθαζε ηνπ Γ.. Κάζνπ 

 

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

 



1.- Αλαζέηεη ζηνλ δηθεγόξν ΡΟΓΟΤ θ. ΜΙΥΑΗΛ ΙΩΑΝΝΙΓΗ ηνπ ΓΔΩΡΓΙΟΤ  κε 

Α.Μ. Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Ρόδνπ 169,  ηελ γλσκνδόηεζε επί ηεο ππνζέζεσο ηνπ θ. 

ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΥΑΛΙΟΤ, απνζηέιινληάο ηνπ ηνλ ζρεηηθό θάθειν. 

2.- Ο θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπ παξαπάλσ δηθεγόξνπ ζα γίλεη κε βάζε ηηο 

ειάρηζηεο δηθεγνξηθέο ακνηβέο, όπσο πξνζδηνξίδνληαη από ηελ ηζρύνπζα ΚΤΑ θαη΄  

εμνπζηνδόηεζε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2753/1999. 

3.- Σν ρξεκαηηθό έληαικα πιεξσκήο ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ δηθεγόξνπ θ. 

ΜΙΥΑΗΛ ΙΩΑΝΝΙΓΗ θαη ζα βαξύλεη ηνλ δεκνηηθό πξνϋπνινγηζκό νηθ. Έηνπο 2011 

Κ.Α.Δ. 00/6111. 

 

    Η απόθαζε πήξε α.α.  16/2011. 

 

 

 

          Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                          ΣΑ ΜΔΛΗ 

ππ: Γ.Δ.ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ                       ππ: Η.Ι.ΓΑΛΑΝΑΚΗ 

                                                                   ππ: Μ.Δ.ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ 

                                                                   ππ: Κ.Μ.ΜΗΝΑ 

                                                                   ππ: I. A. ΜΟΝΓΑΝΟ 

                                                                   

 

       ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ 

       ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ                                   Ο ΔΙΓΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΟΙΚ. ΔΠ. ΚΑΟΤ 

 

 

 

    ΓΔΩΡΓΙΟ  ΔΜΜ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ                    ΒΑΙΛΔΙΟ Γ. ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 


