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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλοννήσου,
με αριθμό 1 / 2017 από 22/1/2018
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 22 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00,
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.150/18/1/2018 έγγραφης
πρόσκλησης του προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, η οποία επιδόθηκε προς
κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (-7-) βρέθηκαν να είναι
παρόντα -6- ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αργυρίου Άγγελος (Μέλος), Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος), Καλογιάννης Θεόδωρος (Μέλος),
Καλογιάννης Μιχαήλ (Μέλος), Κυριαζή Μαγδαληνή (Μέλος), Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)
Απόντες
Δροσάκης Κωνσταντίνος (Μέλος)
Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν
ΘΕΜΑ: 6
Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου
ΑΠΟΦΑΣΗ
O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέγνωσε την αριθμ. 154/19-01-2018 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας «Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του
άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου
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, μόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με
μηνιαία αντιμισθία.
Στην παρ.1 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από Δήμο ή
Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.
Στην παρ.1 του άρθρου 57 του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) ορίζεται ότι ο δικηγόρος δικαιούται να λάβει αμοιβή
από τον εντολέα του για κάθε εργασία του, δικαστική ή εξώδικη, καθώς και για κάθε δαπάνη δικαστηριακή ή άλλη
που κατέβαλε για την εκτέλεση της εντολής που του ανατέθηκε.
Στο Δήμο μας έχει προκύψει το θέμα που αφορά στην παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία, για την απόκρουση της από 15-11-2017 και με αριθμ.
κατάθεσης ΤΜ226/30-11-2017 αγωγής διεκδικητικής κυριότητας ακινήτου (εδαφική έκταση εμβαδού 101,52 τ.μ., Αγ.
Παρασκευή Πατητηρίου) του Ιωάννη Καλογιάννη του Νικολάου, κατοίκου Αλοννήσου, κατά του Δήμου Αλοννήσου,
για το οποίο απαιτείται ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.
Καλείται να αποφασίσει, ως εξής:
Toν ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία, για την απόκρουση της από 15-11-2017 και με αριθμ.
κατάθεσης ΤΜ226/30-11-2017 αγωγής διεκδικητικής κυριότητας ακινήτου (εδαφική έκταση εμβαδού 101,52 τ.μ., Αγ.
Παρασκευή Πατητηρίου) του Ιωάννη Καλογιάννη του Νικολάου, κατοίκου Αλοννήσου, κατά του Δήμου Αλοννήσου.
Για την εκτέλεση της υπηρεσίας προτείνεται ο Δικηγόρος, κος Στέφανος H. Καραγεώργος.
Επί των ανωτέρω κάλεσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν τις διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του δήμου τον δικηγόρο Βόλου , κ. Στέφανο H. Καραγεώργο για την παράσταση,
σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Τακτική Διαδικασία, για την
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απόκρουση της από 15-11-2017 και με αριθμ. κατάθεσης ΤΜ226/30-11-2017 αγωγής διεκδικητικής κυριότητας
ακινήτου (εδαφική έκταση εμβαδού 101,52 τ.μ., Αγ. Παρασκευή Πατητηρίου) του Ιωάννη Καλογιάννη του Νικολάου,
κατοίκου Αλοννήσου, κατά του Δήμου Αλοννήσου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6 / 2018
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό
συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ
Αργυρίου Άγγελος
Καλογιάννης Θεόδωρος
Καλογιάννης Μιχαήλ
Κυριαζή Μαγδαληνή
Χρήστου Δημήτριος

