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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 13/06-06-2012
Αριθ.Αποφ. 118/2012
ΘΕΜΑ: Ορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση του ∆ήµου[Αφορά κατάθεση
αίτηση ανακοπής & αίτηση αναστολής κατά της αριθ. 33/2012 διαταγής
πληρωµής του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιµηράς] .
Στους Μολάους, σήµερα, την 06-06-2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 µ. στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 15195/01-06-2012
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
1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)
2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Λύρας Χαράλαµπος
Νοµίµως κληθείς.

3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
4. Μαυροµιχάλης Κων/νος
5. Μαρούσης Χαράλαµπος
6. Χαραµής Αντώνης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο.
Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ έθεσε
υπόψη των µελών της:
Την αριθ. 33/2012 διαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιµηράς η
οποία εξεδόθη ύστερα από αίτηση του κ. Χονδρογιάννη Νικόλαου εργαζόµενος µε
σύµβαση ορισµένου χρόνου στο ∆ήµο Μονεµβασιάς , κατά του ∆ήµου και µε την
οποία αξιώνει την καταβολή ποσού ύψους 9.963,39€ συνολικά µε το νόµιµο τόκο
από τις 31-05-2011 της λήξεως της συµβάσεως εργασίας του και 185,00€ ως
δικαστικά έξοδα, για την εργασία που προσέφερε στο ∆ήµο Μονεµβασιάς.
Εν συνεχεία ζητήθηκε και κατατέθηκε στο ∆ήµο µας η από 01-06-2012
γνωµοδότηση της κ. ∆εληγιάννη Νίκης σύµφωνα µε την οποία πρέπει να κατατεθεί
αίτηση Ανακοπής & Αίτηση αναστολής κατά της ανωτέρω διαταγή πληρωµής , την
οποία και θέτω υπόψη των µελών της Ο.Ε.
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Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε στα µέλη της , ότι πρέπει να
οριστεί δικηγόρος ο οποίος θα καταθέσει αίτηση ανακοπής & αίτηση αναστολής κατά
της ανωτέρω διαταγή πληρωµής , εφόσον στο ∆ήµο µας δεν υπηρετεί νοµικός , και
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. 33/2012 διαταγή πληρωµής και την
γνωµοδότηση της προαναφερόµενης δικηγόρου , το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 :

Αποφασίζουν Οµόφωνα
∆ιορίζουν τη δικηγόρο κ. ∆εληγιάννη Νίκη , αναθέτοντας της την εκπροσώπηση
του ∆ήµου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιµηράς , στην οποία δίνουν την
εντολή και πληρεξουσιότητα να καταθέσει αίτηση ανακοπής & αναστολής κατά της
αριθ. 33/2012 διαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιµηράς και να
δηλώσει Υπεράσπιση του ∆ήµου µας κατά την εκδίκαση των ανωτέρω υποθέσεων
και τυχών αναβολών αυτών.
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 ∆ήµου Μονεµβασιάς.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
όπως πιο κάτω.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.
∆ελήγιαννης Νικόλαος

