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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ        Αριθ. Απόφ:  4/2015 
 

 

 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 1
ο  

πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

Δήμου Κάσου 

 
  

Θέμα «Ορισμός Δικηγόρου για έκδοση γνωμοδότησης σχετικής με εξωδικαστικό       

συμβιβασμό με την Τεχνική Κατασκευαστική  Βρετού Α.Ε.Ε.». 

  

     Στην Κάσο, σήμερα 21  Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό 

κατάστημα του Δήμου Κάσου συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου, 

ύστερα από την αριθ.οικ.181/16-01-2015 έγγραφη πρόσκληση   της  Προέδρου της Μαρίας 

Μαλανδρή  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με 

το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών ήταν 

παρόντα τα έξι (6) μέλη, ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                

1.Mαρία Μαλανδρή, Πρόεδρος                      1. Γεώργιος Παμπαφίκος, Εκτός Κάσου  

2.Εμμανουήλ Παρλής , Aντιπρόεδρος    

3.Ευαγγελία Δημητρίου, Μέλος    

4.Ζάγορας Αντώνιος, Μέλος,   

5.Λαμπρινή Γενειάδου, Μέλος  

6.Νικήτας Κρητικός, Μέλος        

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Σταματίνα Χαλκιά,  υπάλληλο του Δήμου Κάσου.  

Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούμενη το 4ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης  αναφέρει  τα 

εξής: 

 Η Βρετού Αγλαΐα με την από 17/11/2014 αίτηση της ζητεί την εξωδικαστική επίλυση 

οικονομικής διαφοράς με το Δήμο. Η οικονομική διαφορά που επικαλείται αποτυπώνεται 

στην υπ’αριθμ 34/2014 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρπάθου η οποία ανέρχεται 

στο ποσό των  18.785,98 ευρώ νομιμότοκα. Η απαίτηση που επικαλείται η ενάγουσα, 

προκύπτει από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στα Σχολικά κτίρια του νησιού. 

Επιπρόσθετα ετέθη στη διάθεση των μελών η από 17/11/2014 αίτηση εξωδικαστικού 

συμβιβασμού. 

Περεταίρω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ.ιγ,ιδε σε συνδυασμό με την 

παρ.2 του ίδιου άρθρου του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της περ.ιδ 

από την παρ.5 του αρ.6 του Ν4071/2012, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφασίζει α) 

για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων και β) αποφασίζει για 

το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν 

αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ και εισηγείται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν ως αντικείμενο 

που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό, εφόσον δεν πρόκειται για μισθολογικές απαιτήσεις κάθε 

μορφής, όπου δεν είναι δυνατή η παραίτηση από ένδικα μέσα, εκτός από τις περιπτώσεις που 
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το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Στις ως άνω διατάξεις 

αναφέρεται επίσης ότι η σχετική απόφαση πάσχει από ακυρότητα σε περίπτωση που δεν έχει 

προηγηθεί γνωμοδότηση νομικού συμβούλου. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στο σώμα 

ορισμός του δικηγόρου Εμμανουήλ Στάγκα του Αναστασίου, ώστε να παράσχει νομική 

γνωμάτευση επί της αιτήσεως της ενάγουσας Βρετού Αγλαΐας νόμιμου εκπροσώπου της 

Τεχνικής Κατασκευαστικής Αγλαΐα Βρετού Α.Ε.Ε . 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου και μετά από διαλογική 

συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον Εμμανουήλ Στάγκα του Αναστασίου ΑΜ Δικηγορικού 

Συλλόγου 178 να γνωμοδοτήσει επί της 3926/17-11-2014 αίτησης εξωδικαστικού 

συμβιβασμού για την υπ’αριθμ. 34/2014 Διαταγή πληρωμής. 

2. Η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου, καθορίζεται στα 100 ευρώ. 

3.Ψηφίζει πίστωση 100,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 00/6111.1 του δημοτικού 

προϋπολογισμού έτους 2015. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2015. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

   

 

    

Η Πρόεδρος της Ο.Ε. 

 

υπ: Μαρία Μαλανδρή                   
 

 

                                Τα μέλη : 

                          

                         υπ: Εμμανουήλ Παρλής 

                         υπ: Ευαγγελία Δημητρίου   

                         υπ: Αντώνιος Ζάγορας  

                         υπ: Λαμπρινή Γενειάδου 

                         υπ: Νικήτας Κρητικός 

                                                        

         

          Σωστό  απόσπασμα από 

          το βιβλίο πρακτικών                                    

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο. Ε  ΚΑΣΟΥ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           

 

 

 

   

            Μαρία Μαλανδρή                             Σταματίνα Ι. Χαλκιά 
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