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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

          ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  
 

Απόσπασμα από το 04
ο
 πρακτικό της από 05-03-2019 συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου. 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Λήψη απόφασης για τον ορισμό δικηγόρου προκειμένου κατ’ εντολή του Δήμου Λέρου να 

ασκήσει Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της Απόφασης του 

Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών 2/95717/31.12.2018 (ΦΕΚ Β/5888/31.12.2018)» 

 
 Σήμερα στις 5 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λέρου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 

1248/01-03-2019 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη 

της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».     

  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. Μπίλλης Νεκτάριος - (Μέλος Πλειοψηφίας) 1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος) 

2. Μεραμπελιώτης Βασίλειος- (Μέλος Πλειοψηφίας) 2. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος 

3. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος- (Μέλος Πλειοψηφίας) 3.  

4. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας) 4.  

5.  Οι  οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν 

6.   

7.   

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

Στην παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κόλιας Μιχαήλ και για 

το λόγο αυτό προεδρεύει ο κ. Μπίλλης Νεκτάριος ως μέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί με τις 

περισσότερες ψήφους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) στην οποία ορίζεται: 
«2. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες 
ψήφους. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής 
τους.» 

Ο Προεδρεύων κ. Μπίλλης Νεκτάριος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και αμέσως άρχισε η συζήτηση των θεμάτων. 

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 21 

 

Ο Προεδρεύων κ. Μπίλλης Νεκτάριος  εισηγούμενος στο σώμα το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο 

«Λήψη απόφασης για τον ορισμό δικηγόρου προκειμένου κατ’ εντολή του Δήμου Λέρου να ασκήσει Αίτηση 

Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της Απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού 

Οικονομικών 2/95717/31.12.2018 (ΦΕΚ Β/5888/31.12.2018)» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 

 

Α. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περίπτ. ιε του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες, η οικονομική 

επιτροπή: «…. 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. ….». 

 

Β. Αναλυτικά, ο κ. Μπίλλης Νεκτάριος εισηγείται την ανάθεση ως εξής: 

Στο Δικηγόρο στον Άρειο Πάγο κ. Κωνσταντίνο Δάμη την ανάθεση Α) της άσκησης Αίτησης Ακύρωσης 

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της Απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού 
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Οικονομικών  2/95717/31.12.2018 (ΦΕΚ Β/5888/31.12.2018) και Β) της παράστασης κατά την συζήτηση της 

αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της Απόφασης του Υπουργού και της 

Υφυπουργού Οικονομικών  2/95717/31.12.2018 (ΦΕΚ Β/5888/31.12.2018) όταν και όποτε  προσδιορισθεί αυτή 

ή σε οποιαδήποτε μετ’αναβολής δικάσιμο. 

Κατόπιν των παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 

 Την υπ’ αριθ. 2/95717/31.12.2018 (ΦΕΚ Β/5888/31.12.2018) Απόφαση του Υπουργού και της 

Υφυπουργού Οικονομικών 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου για το 2019 

Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Αναθέτει στο Δικηγόρο στον Άρειο Πάγο κ. Κωνσταντίνο Δάμη (ΑΜ ΔΣΑ 15125) Α) την άσκηση της 

Αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της Απόφασης του Υπουργού και της 

Υφυπουργού Οικονομικών  2/95717/31.12.2018 (ΦΕΚ Β/5888/31.12.2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 72 παρ.1 περίπτ. ιε του Ν.3852/2010 και  

 

Β) Την παράσταση κατά την συζήτηση της αίτησης Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά 

της Απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών  2/95717/31.12.2018 (ΦΕΚ 

Β/5888/31.12.2018) όταν και όποτε  προσδιορισθεί αυτή ή σε οποιαδήποτε μετ’αναβολής δικάσιμο. 

 

Στον Συμβολαιογράφο Λέρου κ. Γαντζία Σ. Μιχαήλ ανατίθεται η σύνταξη του προβλεπομένου Ειδικού 

Πληρεξουσίου. 

………………..…………………………………………………………………………………………………….. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                 

                                           α) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή)                                                               

           Μπίλλης Νεκτάριος                                          β  Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή) 

           γ) Μαυρουδής Αντώνιος-Μιχαήλ (υπ/φή)  
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