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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 3/22-02-2011 
 

Αριθ.Αποφ. 14/2011 
ΘΕΜΑ: Ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο.  

Στους Μολάους, σήμερα, την  22-02-2011  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 

π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την 

2597/16-02-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)              Κανείς  

2.   Μαυρομιχάλης Κων/νος                

3.   Ιατρόπουλος Δημήτριος  

4.    Λύρας Χαράλαμπος  

5.   Μαρούσης Χαράλαμπος  

6.   ΧριστάκοςΣταύρος                                                                                                                                                                                                                                                                    

7.   Χαραμής Αντώνιος  

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη 

Νικόλαο. 
              Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ  
έθεσε υπόψη των μελών της, την αριθ.152/2009 απόφαση του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Τρίπολης με την οποία παραπέμπεται στο Διοικητικό Εφετείο 
Τρίπολης η αίτηση προσφυγής του κ. Τριανταφύλλου Νικολάου κατά του 
πρώην Δήμου Βοιών , στη θέση του οποίου υπεισήλθε νομίμως ο 
νεοσυσταθείς Δήμος Μονεμβασιάς, σύμφωνα με την οποία αξιώνει από το 
Δήμο την ακύρωση της υπ΄αριθ. 181/8-7-2009 απόφασης ΔΕ πρώην Δ. 
Βοιών.     
             Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε στα μέλη της , ότι 
πρέπει να οριστεί δικηγόρος ο οποίος θα εκπροσωπήσει το Δήμο  , εφόσον 
στο Δήμο μας δεν υπηρετεί νομικός , στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να 
αποφασίσουν σχετικά. 
         Τα μέλη της ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη 
τους την εισήγηση του Προέδρου ,την αριθ. 152/2009 απόφαση του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου , το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 :       

Ο  μ ό φ ω ν α    α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
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           Διορίζει τη δικηγόρο Πρωτοδικείου Γυθείου κ. Δουμάνη Σοφία, 
αναθέτοντας της την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Τρίπολης για την  προαναφερόμενη υπόθεση , στην οποία δίνει την 
εντολή και πληρεξουσιότητα  να παραστεί και να  δηλώσει Υπεράσπιση  του 
Δήμου μας κατά την εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεση και τυχών αναβολών 
αυτής.   
    Το κόστος  ανάθεσης της ανωτέρω εργασίας θα πληρωθεί όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και από τον Κ.Α. του 
σκέλους των εξόδων  00.6111 του  ενιαίου προϋπολογισμού  έτους 2011  του 
Δήμου Μονεμβασιάς. 
 
            
     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        
όπως πιο κάτω. 

        
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       6)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε  

 
  Δελήγιαννης Νικόλαος 


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

