ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 5/20-02-2012
Αριθ.Αποφ. 29/2012
ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου [Αφορά άσκηση
έφεσης κατά της αριθ. 198/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Τρίπολης]
Στους Μολάους, σήμερα, την 20-02-2012 ημέρα Δευτέρα

και ώρα 10:30 π.μ.

στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 3072/15-02-2012
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)

Ιατρόπουλος Δημήτριος(Ασθενής)

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)

Μαρούσης Χαράλαμπος

3. Μαυρομιχάλης Κων/νος
4. Λύρας Χαράλαμπος
5. Χαραμής Αντώνης

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. 198/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Τρίπολης η οποία εξεδόθη κατόπιν αγωγής για την καταβολή του επιδόματος των
176,00€ για το χρονικό διάστημα από 01-01-2002/31-12-2003, των υπαλλήλων του
πρώην Δήμου Βοιών και νυν δημοτικής ενότητας Βοιών Δήμου Μονεμβασιάς και
συγκεκριμένα των : 1)Αθανασάκου Αικατερίνη 2) Ανδρεάκου Φωτεινού 3)Βαβουγιού
Παντελή 4) Βασιλείου Γεωργίου 5)Γαβρίλη Μαρούλη 6)Γεωργακόπουλου
Χαράλαμπου
7)Δαμιανάκη
Γεωργίου
8)Δρακάκη
Αναστασίου
9)Δρίβα
Παναγιώτη10)Κοντραφούρη Περσεφόνη11)Κοντραφούρη Γεωργίου 12)Κουντούρη
Αργυρώ13)Κουντουρόγιαννη Ανδρέα 14)Κωστάκου Θεοδώρου 15)Λιβανού Μιχαήλ
16)Μεϊμέτη Γεωργίου 17)Μινώπετρου Αναστασίας 18)Μιχαλέτου Νικολάου
19)Πλουμίδη Γεωργίου 20)Παπαδάκη Νικολάου 21)Παπαδάκη Χρήστου
22)Σγαρδέλη –Κοντόγιωργα Ειρήνη 23)Σταθάκη Ευγενία 24)Τζούλια Φωτίου & 25)
Χαραμή Γεωργίου,
σύμφωνα με την οποία δέχεται
την αγωγή των

προαναφερομένων υπαλλήλων και υποχρεώνει τον Δήμο να καταβάλλει στον
καθένα από αυτούς το ποσό των 3.696,00€ νομιμοτόκως με βάση το εκάστοτε
ισχύον επιτόκιο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφλησή
της.
Συνεχίζοντας ο κ. Δήμαρχος ανέφερε ότι βάσει του άρθρου 72 του ν.
3852/2010 στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής ανήκει η άσκηση όλων των
ενδίκων μέσων μετά από γνωμοδότηση Δικηγόρου. Επίσης προκειμένου για
μισθολογικές απαιτήσεις κάθε μορφής , περιλαμβανομένων και των επιδομάτων δεν
είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ένδικων μέσων , ο δικαστικός ή εξώδικος
συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης ,εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό
ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
Κατόπιν αυτού ζητήσαμε γνωμοδότηση από την Δικηγόρο κ. Δεληγιάννη Νίκη
σχετικά με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.
Εν συνεχεία κατατέθηκε στο Δήμο μας η από 20-02-2012 γνωμοδότηση της κ.
Δεληγιάννη σύμφωνα με την οποία πρέπει και οφείλει ο Δήμος να ασκήσει έφεση
επί της ανωτέρω αποφάσεως , την οποία και θέτω υπόψη των μελών της Ο.Ε..
Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε στα μέλη της , ότι πρέπει να
οριστεί δικηγόρος ο οποίος θα ασκήσει έφεση κατά της ανωτέρω αποφάσεως και
εκπροσωπήσει το δήμο κατά την εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης , 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 198/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Τρίπολης και την γνωμοδότηση της προαναφερόμενης δικηγόρου , το άρθρο 72 του
ν. 3852/2010 :
Ο μόφωνα αποφασίζει
•

Διορίζει τη δικηγόρο Πρωτοδικείου Σπάρτης κ. Δουμάνη Σοφία αναθέτοντας
την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Τρίπολης , στην οποία δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα να καταθέσει
έφεση κατά της 198/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης
και να δηλώσει Υπεράσπιση του Δήμου μας κατά την εκδίκαση της ανωτέρω
υπόθεσης και τυχών αναβολών αυτής.

•

To κόστος
ανάθεσης των ανωτέρω εργασιών θα πληρωθεί όπως
προβλέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και από τον Κ.Α. του
σκέλους των εξόδων 00.6111 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του
Δήμου Μονεμβασιάς.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

όπως

