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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 13/06-06-2012
Αριθ.Αποφ. 120/2012
ΘΕΜΑ: Ορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση του ∆ήµου[Αφορά κατάθεση
έφεσης κατά των αριθ. 33-34/2012 αποφάσεων του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Τρίπολης].
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, α) την αριθ. 33/2012 απόφαση του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Τρίπολης η οποία εξεδόθη κατόπιν αγωγής για την καταβολή του
επιδόµατος των 176,00€ για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2002/31-12-2006, των
υπαλλήλων του πρώην ∆ήµου Ζάρακα και νυν δηµοτικής ενότητας Ζάρακα ∆ήµου
Μονεµβασιάς και συγκεκριµένα των : 1)Μυλωνή Ιωάννη 2) Λάγγη Ευαγγέλου
3)Παπαγεωργίου Αντωνίου , µε την οποία δέχεται
την αγωγή των
προαναφεροµένων και υποχρεώνει τον ∆ήµο να καταβάλλει στον πρώτο ενάγοντα
το ποσό των 9.732,80€, στον δεύτερο ενάγοντα το ποσό των 4.329,60€ ,και στο
τρίτο ενάγοντα το ποσό των 4.576,00€ νοµιµοτόκως από την επίδοση της αγωγής
και µέχρι την εξόφληση & β) την αριθ. 34/2012 απόφαση του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Τρίπολης η οποία εξεδόθη κατόπιν αγωγής για την καταβολή του
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επιδόµατος των 176,00€ για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2002/31-12-2006, των
υπαλλήλων του πρώην ∆ήµου Μολάων και νυν δηµοτικής ενότητας Μολάων ∆ήµου
Μονεµβασιάς και συγκεκριµένα των : 1)Πατσά Σοφίας2)Στυλιανού Παναγιώτας
3)Μαντζαβράκο Χριστόδουλο 4)Μήτρη Αικατερίνη 5)Θεοδωρακάκου Παρασκευή
6)Καρυτσιώτη Ιωάννη 7)Κότσαλη Παναγιώτη 8) Λάγγη Ιωάννη 9) Μανωλάκου
Αριστείδη 10) Μιχελάκου Ιωάννη 11) Μπελεγρή Αλέξανδρου 12) Ντανάκα Ευανθίας
13) Πριφτάκη Αναστασίου 14) Τσιούφη Κων/νου 15) Γεωργακάκου Νικολάου 16)
∆ούβρη ∆ηµητρίου 17) Κουτράκου Γεωργίου 18) Πετράκου Κυριάκου 19) Τούρλα
Ιωάννη , µε την οποία δέχεται την αγωγή των προαναφεροµένων και υποχρεώνει
τον ∆ήµο να καταβάλλει σε καθένα από τους πρώτη ενάγουσα ,Πατσά Σοφία , τρίτο
ενάγοντα Μαντζαβράκο Χριστόδουλο, Μήτρη Αικατερίνη, Καρυτσιώτη Ιωάννη,
Κότσαλη Παναγιώτη, Λάγγη Ιωάννη , Μανωλάκο Αριστείδη ,Μιχελάκο Ιωάννη
,Μπελεγρή Αλέξανδρο, Πριφτάκη Αναστάσιο, Γεωργακάκο Νικόλαο , ∆ούβρη
∆ηµήτριο , & Τούρλα Ιωάννη το ποσό των 9.680,00€, στην Στυλιανού Παναγιώτα το
ποσό των 4.200,53€ ,στην Θεοδωρακάκου Παρασκευή το ποσό των 9.163,73€, στην
Ντανάκα Ευανθία το ποσό των 5.808,00€ , και στους Τσιούφη Κων/νο ,Κουτράκο
Γεώργιο και Πετράκο Κυριάκο το ποσό των 9.416,00€, νοµιµοτόκως σύµφωνα µε το
ισχύον επιτόκιο υπερηµερίας από την επίδοση της αγωγής και µέχρι την εξόφληση
Συνεχίζοντας ο κ. ∆ήµαρχος 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 ∆ικηγόρου. 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 ∆ικηγόρο κ. Παπαδάκη
Σταυρούλα σχετικά µε τις ανωτέρω αποφάσεις του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Τρίπολης.
Εν συνεχεία κατατέθηκε στο ∆ήµο µας η από 01-06-2012 γνωµοδότηση της κ.
Παπαδάκη σύµφωνα µε την οποία πρέπει και οφείλει ο ∆ήµος να ασκήσει έφεση
επί των ανωτέρω αποφάσεων , 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 των ανωτέρω αποφάσεων και
εκπροσωπήσει το δήµο κατά την εκδίκαση των ανωτέρω υποθέσεων , εφόσον στο
∆ήµο 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 ,τις 33-34/2012 αποφάσεις του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Τρίπολης και την γνωµοδότηση της προαναφερόµενης δικηγόρου , το
άρθρο 72 του ν. 3852/2010 :
Ο µόφωνα αποφασίζει
•

∆ιορίζει τη δικηγόρο Πρωτοδικείου Σπάρτης κ. Παπαδάκη Σταυρούλα
αναθέτοντας την εκπροσώπηση του ∆ήµου ενώπιον του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Τρίπολης , στην οποία δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα
να καταθέσει έφεση κατά των 33-34/2012 απόφασης του διοικητικού
Πρωτοδικείου Τρίπολης 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.
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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

