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ΘΕΜΑ: Ορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση του ∆ήµου {Αφορά αίτηση της κ. 
Σταθοπούλου Ασπασίας ενώπιον του Γ΄ τµήµατος του Συµβουλίου Επικρατείας 
περί µη συµµόρφωσης της διοίκησης σε δικαστική απόφαση). 
 
             Στους Μολάους, σήµερα, την  19-01-2015  ηµέρα ∆ευτέρα   και ώρα 10:30 π.µ. 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  591/15-01-2015 
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. Μαυροµιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)            ∆ουµάνη Σοφία 

2. Χριστάκος Σταύρος 

3. Καλογερίνης Ηλίας 

4. ΣουρλάςΙωάννης  

5. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

           Μαρούσης Χαράλαµπος      

6. Βελιώτης Ευστάθιος(Αναπλ. Μέλος) 

  

 

                                                  

 

       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη 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 και παρευρέθησαν.   
        Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 4ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των µελών της  τα εξής: 
        Την από 07-10-2014 αίτηση συµµορφώσεως , σε δικαστική απόφαση της κ. 
Σταθοπούλου Ασπασίας,  κατά του ∆ήµου Μονεµβασίας, και η οποία αίτηση θα συζητηθεί 
στις 27-01-2015 ηµέρα Τρίτη ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.  

Ειδικότερα, δυνάµει της υπ αριθµ. 3050/2013 αποφάσεως του Συµβουλίου της 
Επικρατείας ακυρώθηκε ο οριστικός πίνακας διοριστέων της Επιτροπής Επιλογής του 
∆ήµου Βοιών ( ΕτΚ τ. Παράρτηµα, φ. 222/10.11.2005), κατά το µέρος που εκδηλώθηκε 
παράλειψη διορισµού της αιτούσας σε θέση µόνιµου προσωπικού κατηγορίας 
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Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) του κλάδου ∆οµικών Έργων, η οποία είχε προκηρυχθεί  
στον ∆ήµο Βοιών του νοµού Λακωνίας (ο οποίος καταργήθηκε µετά τη σύσταση του 
∆ήµου Μονεµβασίας, κατά το άρθρο 1 παρ. 2 περ. 30 Α 4 του ν. 3852/2010, ΕτΚ Α’, φ. 87) 
µε την 1/422Μ/2004 πράξη του ∆ηµάρχου Βοιών (ΕτΚ, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π., φ. 
339/14.9.2004).  

Με την µε αρ. κατ. Π. 6213/2014 αίτησή της η Ασπασία Γ. Σταθοπούλου, αιτείται, ο 
∆ήµος Μονεµβασίας, σε συµµόρφωση προς την ανωτέρω υπ αριθµ. 3050/2013 απόφαση  
του Συµβουλίου της Επικρατείας να της καταβάλει τις, κατά το αιτητικό της « … 
οφειλόµενες νόµιµες αποδοχές του χρονικού διαστήµατος από 10-11-2005 έως 30-9-
2014, αναγνωρίζοντας … συγχρόνως το ίδιο χρονικό διάστηµα ως χρόνο υπηρεσία … στο 
∆ήµο Μονεµβασίας». Η αίτηση αυτή έχει προσδιορισθεί προς συζήτηση κατά την 
συνεδρίαση του Τριµελούς Συµβουλίου του Ν. 3068/2002 στο Συµβούλιο της Επικρατείας 
της 27.1.2015. 

Ο Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα «Καλλικράτης») προβλέπει στο τρίτο και τέταρτο 

εδάφιο της περιπτώσεως ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 ότι µε απόφαση της οικονοµικής 

επιτροπής «είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού 

χειρισµού, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα 

του δήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αµοιβή 

του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.∆.Κ.». 

Σύµφωνα δε µε την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 281 του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων (Κ.∆.Κ. – Ν. 3463/2006), «για την εξώδικη ή δικαστική αντιµετώπιση νοµικών 

ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευµένη 

νοµική γνώση ή εµπειρία, η αµοιβή του δικηγόρου καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού 

ή του κοινοτικού συµβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούµενων παραγράφων [δηλαδή 

των ορίων που ορίζονται από τον Κώδικα περί ∆ικηγόρων]. Η σχετική απόφαση 

λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών τους». 

Η παραπάνω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του ∆ήµου 

Μονεµβασίας, διότι τυχόν αποδοχή της αιτήσεως της κ. Ασπασίας Σταθοπούλου θα 

οδηγήσει σε πολύ σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου Μονεµβασίας 

υπολογιζόµενη σε ποσό άνω των 100.000 ευρώ. Συνεπώς απαιτεί τον χειρισµό της από 

δικηγόρο µε εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία σε θέµατα διοικητικού δικαίου και 

υπαλληλικού δικαίου. Σηµειωτέον ότι στον ∆ήµο Μονεµβασίας δεν υπάρχει δικηγόρος 

διορισµένος µε παγία αντιµισθία. 

Η δικηγόρος Αγγελική Χαροκόπου διαθέτει την εξειδικευµένη αυτήν γνώση και 

εµπειρία, καθώς ειδικεύεται στο ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, έχει 11ετή διδασκαλία σε µεταπτυχιακό 

τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, έχει χειρισθεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας και στα 

διοικητικά δικαστήρια άνω των 400 υποθέσεων, µεταξύ των οποίων πλείονες υποθέσεις 

δηµοσιοϋπαλληλικού δικαίου. Το γραφείο της είναι, δε, οργανωµένο µε συνεργάτες 

κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων και εξειδικευµένης εµπειρίας. Ως εκ τούτου η Αγγελική 

Χαροκόπου διαθέτει την απαιτούµενη ειδική εµπειρία και γνώση και αναλόγως 

οργανωµένο γραφείο για τον χειρισµό της συγκεκριµένης υποθέσεως. Με τον τρόπο αυτόν 

θα εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση και η παροχή νοµικής υποστήριξης 

υψηλού επιπέδου στον ∆ήµο µας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και λαµβάνοντας υπ’ όψιν: 

� τις διατάξεις των περιπτώσεων ιγ΄ και ιε΄ της παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 72 

του ν. 3852/2010.      
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� Την 07-10-2014 αίτηση της κ. Σταθοπούλου 

� τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ)     

                                                                                                                                                            

Ο  µ ό φ ω ν α    α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

∆ιορίζει ειδική πληρεξούσιο, αντίκλητο και αντιπρόσωπο του ∆ήµου Μονεµβασίας 

την δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω Αγγελική Χαροκόπου (ΑΜ 1280/ ∆.Σ.Π.), κάτοικο Αθηνών, 

επί της οδού Λυκαβηττού, αριθ. 1Α, για τον χειρισµό της υποθέσεως της υπ’ αριθµ. καταθ. 

6213/2014 αιτήσεως συµµορφώσεως της Ασπασίας Σταθοπούλου, επειδή η εν λόγω 

υπόθεση έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του ∆ήµου διότι τυχόν αποδοχή της 

αιτήσεως θα οδηγήσει σε πολύ σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου 

Μονεµβασίας υπολογιζόµενη σε ποσό άνω των 100.000 ευρώ. ∆ίνουµε, δε, προς την ως 

άνω δικηγόρο τις περαιτέρω κάτωθι ειδικές εντολές και πληρεξουσιότητες: 

Σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία προσωπικού του ∆ήµου Μονεµβασίας, 

να συγκεντρώσει και να υποβάλει προς το Συµβούλιο Επικρατείας φάκελο µε στοιχεία και 

έγγραφο απόψεων του ∆ήµου. Να µελετά στο Συµβούλιο της Επικρατείας τον φάκελο της 

υποθέσεως, να λαµβάνει από τον φάκελο αντίγραφα στοιχείων και εγγράφων και να 

συνεργάζεται µε τον Εισηγητή προς υποστήριξη των ισχυρισµών του ∆ήµου. 

Να συντάσσει σχέδιο εγγράφου, µε το οποίο να καλεί την αιτούσα  Ασπασία 

Σταθοπούλου προς υποβολή των απαραίτητων εγγράφων και στοιχείων για τη 

συµµόρφωση του ∆ήµου προς την υπ αριθµ. 3050/2013 απόφαση του Συµβουλίου της 

Επικρατείας. 

Να παρέχει νοµικές συµβουλές και νοµική υποστήριξη και να χορηγεί 

γνωµοδοτήσεις και γνωµοδοτικά σηµειώµατα προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μονεµβασίας, 

τον ∆ήµαρχο Μονεµβασίας και τις υπηρεσίες του ∆ήµου Μονεµβασίας σχετικώς µε την 

υπόθεση της παρούσης εντολής. 

Να καταθέτει υποµνήµατα, µνηµόνια, σηµειώµατα καθώς και να πράττει και να 

υπογράφει κάθε άλλη πράξη, αίτηση, δήλωση που τυχόν απαιτηθεί ακόµη και εάν δεν 

αναφέρεται ρητώς στην παρούσα, που είναι όµως απαραίτητη για την εκτέλεση και την 

περαίωση των ως άνω εντολών, καθώς και να διορίζει άλλους πληρεξουσίους δικηγόρους, 

να υποβάλει στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους τα δικαιολογητικά για την είσπραξη της 

δικαστικής δαπάνης και να εισπράξει το ποσό από το αρµόδιο ∆ηµόσιο Ταµείο, 

υπογράφοντας οποιεσδήποτε δηλώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ήθελε της ζητηθεί. 

Ρητώς δε, δηλώνουµε ότι αναγνωρίζουµε τις µέχρι σήµερα ενέργειες της ως άνω 

πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου Μονεµβασίας για την υπόθεση αυτή ως ισχυρές, 

έγκυρες και απρόσβλητες και ως να έγιναν κατόπιν εντολής του. 

Παραπέµπουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μονεµβασίας σύµφωνα µε 

το άρθρο 281 του ∆ΚΚ (ν. 3463/2006) την λήψη αποφάσεως ως προς την αµοιβή της 

δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για τις ανωτέρω ενέργειές της, επειδή η κατά τα 

ανωτέρω υπόθεση απαιτεί εξειδικευµένη νοµική γνώση και εµπειρία και έχει ιδιαίτερη 

σηµασία για τον ∆ήµο Μονεµβασίας διότι τυχόν αποδοχή της αιτήσεως θα οδηγήσει σε 

πολύ σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου Μονεµβασίας υπολογιζόµενη σε ποσό 

άνω των 100.000 ευρώ. 
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           Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως  πιο 
κάτω.  
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                     2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 

                                   3) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
                                                4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

                                     5)ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
 

 Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραµµατέας Ο.Ε. 

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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