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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 22/17-09-2012 
Αριθ.Αποφ.  242/2012 
ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου { Αφορά αίτηση 
ακύρωσης του κ. Κριστιάν Ντε Μπονγκέν κατά απόφασης άδειας οικοδομής 
του τμήματος Πολεοδομίας Πολεοδομίας}. 
  
       Στους Μολάους, σήμερα, την  17-09-2012  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  24763/13-09-2012 

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)      Χαραμής Αντώνης                             

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                     Νομίμως κληθείς 

3. Ιατρόπουλος Δημήτριος 

4. Μαυρομιχάλης Κων/νος   

            

5.  Λύρας Χαράλαμπος  

6.  Μαρούσης Χαράλαμπος  

     
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
 
     Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση 
απουσίας τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη 
αναπλήρωσή τους, τα οποία όμως δεν παρευρέθησαν.  
 
     Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ  έθεσε 
υπόψη των μελών της τα εξής: 
 
    Την από 28-01-2009 αίτηση ακύρωσης του κ. Κριστιάν Ντέ Μπονγκέν , κατοίκου 
Παρισιού Γαλλίας σύμφωνα με την οποία ζητά μεταξύ άλλων την ακύρωση της από 
30-06-2006 υπ΄αριθ. 110/2006 άδειας οικοδομής του τμήματος Πολεοδομίας και 
κτιριοδομικών εφαρμογών Μολάων για την αναστήλωση οικιών –μετατροπής τους σε 
παραδοσιακά καταλύματα , οι αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες των Ιωάννη & 
Αλεξάνδρου Παναγιωτάκη & Φανής & Έλενας  Ζαμπέλη.   
             Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος της ΟΕ πρότεινε στα μέλη της , να μην ορίσουν 
δικηγόρο επειδή το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό  αλλά η υπηρεσία να στείλει τις 



απόψεις της διοίκησης σχετικά με το θέμα, 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 από 28-01-2009 αίτηση ακύρωσης του κ. 
Κριστιάν Ντέ Μπονγκέν , τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3979/2011 , το άρθρο 72 
του ν. 3852/2010 :    
    

Αποφασίζουν ομόφωνα 
  Όπως να μην ορίσουν δικηγόρο προκειμένου να υπερασπιστεί το Δήμο για την 
ανωτέρω υπόθεση, αλλά μόνο η υπηρεσία να στείλει τις απόψεις του Δήμου επί του 
θέματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας.            
 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως 
πιο κάτω. 
 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       4) ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                                                       
                                                 
                                                   Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραμματέας Ο.Ε.    
 

Δελήγιαννης Νικόλαος 
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