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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 4ης/14.02.2020
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 08:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ιστορικού
Δημαρχείου  Κέας  στην  πλατεία  Ιουλίδας, ύστερα  από  την  αριθμ.  πρωτ.  544/10-02-2020
πρόσκληση του Προέδρου,  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,  σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  7  μελών  βρέθηκαν  παρόντα  τα
παρακάτω 6 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δεμένεγας Κωνσταντίνος                     1. Τζουβάρας Ελευθέριος
2. Μουζάκης Ν.Δημήτριος         
3. Βουτσινάς Γεώργιος     (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
4. Πατηνιώτη Μαρία    
5. Δεμένεγας Νικόλαος
6. Γροσομανίδη Παρασκευή

                         
 

         

  
 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση 
των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία
Εργατικών – Περιουσιακών Διαφορών).

Κατόπιν απουσίας του προέδρου της οικονομικής επιτροπής η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί
από τον αντιπρόεδρο της οικονομικής επιτροπής κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα – Αντιδήμαρχο Κέας.

O αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την παράγραφο  ιε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με  την  παρ.ιθ΄  του  άρθρου  3  του  Ν.  4623/2019,  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  και  καθορίζει  την
αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν
προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η
ανάθεση σε  δικηγόρο,  εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού,  ανά υπόθεση,  ζητημάτων,  τα οποία
έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και  απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή
εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 281 του ΚΔΚ. 

Ο  αντιπρόεδρος αιτείται  τον  διορισμό  του  Δικηγόρου  Αθηνών  κ.  Νικόλαο  Ρουκλιώτη  του
Ευαγγέλου, ΑΜ ΔΣΑ 36957,  για τα κάτωθι :

Προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο Κέας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,

σε  οποιαδήποτε  δικάσιμο  ή  άλλη  μετά  από  αναβολή  δικάσιμο,  για  την  αποδοχή  της  από

28.03.2018 και με στοιχεία Γ.Α.Κ.: 31389/2018 και Ε.Α.Κ.: 1064/2018 αγωγή των: (α) Βασιλείου

Κοζαδίνου του Δημητρίου, (β) Ιωάννη Αναγνώσταρου του Ιωάννη, (γ) Χρήστου Μαρκοπουλιώτη

του  Στέφανου,  (δ)  Κωνσταντίνο  Μορφωνιό  του  Νικολάου,  (ε)  Αιμιλιανού  Χρυσολωρά  του

Γεωργίου, η οποία επαναφέρθηκε από 02.04.2019 και με στοιχεία Γ.Α.Κ.: 30731/2019 και Ε.Α.Κ.:

812/2019 κλήσης και όπως αποδεχθεί το αίτημα της ως άνω αγωγής στο σύνολό του ως προς την

ιστορική και τη νομική της βάση.   Η παράσταση θα είναι άνευ οικονομικού αντιτίμου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1.  Τις  διατάξεις  της  παραγράφου  ιε΄  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  όπως  αυτό
αντικαταστάθηκε με την παρ.ιθ΄ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019
2.   Τις διατάξεις του άρθρου 73 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)
3.   Την εισήγηση του αντιπροέδρου
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     

Διορίζει  τον  Δικηγόρο  Αθηνών  κ.  Νικόλαο  Ρουκλιώτη  του Ευαγγέλου,  ΑΜ ΔΣΑ 36957,  για  τα
κάτωθι :

Προκειμένου να συναινέσει ρητά στην παρέκταση της αρμοδιότητας των πολιτικών Δικαστηρίων

κατ’ άρθρο 42 ΚΠολΔ καθώς και να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

στη δικάσιμο που έχει  ορισθεί  ή  σε  οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο,  για την

πλήρη αποδοχή κατ’ άρθρο 298 ΚΠολΔ της από 02.04.2019 και με στοιχεία Γ.Α.Κ.: 30731/2019 και

Ε.Α.Κ.: 812/2019 κλήσης των :

A/A ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΦΜ
1. ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -

ΦΡΑΓΚΟΣ

075274773

2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 077021913
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 076828655
4. ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 038115540
5. ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 129625698

με την οποία επαναφέρθηκε προς συζήτηση η από 28.03.2018 και με στοιχεία Γ.Α.Κ.: 31389/2018

και Ε.Α.Κ.: 1064/2018 αγωγή τους και όπως αποδεχθεί το αίτημα της ως άνω αγωγής στο σύνολό

του ως προς την ιστορική και τη νομική της βάση.

Η παράσταση θα είναι άνευ οικονομικού αντιτίμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 26/2020
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Ο αντιπρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

               Δεμένεγας Κωνσταντίνος                             Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία

Δεμένεγας Νικόλαος

Γροσομανίδη Παρασκευή


