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Νο 6/23-03-2015 
Αριθ.Αποφ.  70/2015 

ΘΕΜΑ: Ορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση του ∆ήµου {Αφορά αγωγή της κ. 
Λερίκου Ευριδίκης περί αποζηµίωσης  κατά του ∆ήµου Μονεµβασίας}.  
 
             Στους Μολάους, σήµερα, την  23-03-2015  ηµέρα ∆ευτέρα   και ώρα 10:00 π.µ. 

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  3993/19-03-2015 

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      

 
       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 δεν  παρευρέθησαν.  

      Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 12ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των µελών   τα εξής: 

        Την από 17-09-2007 αγωγή της  κ.   Λερίκου Ευριδίκης ,  κατά του πρώην ∆ήµου 

Ασωπού, στη θέση του οποίου υπεισήλθε νοµίµως ο νεοσυσταθείς ∆ήµος Μονεµβασίας, 

σύµφωνα µε την  οποία αξιώνει από  το ∆ήµο την καταβολή  εξόδων κίνησης για το 

χρονικό από 25-04-2003 έως 25-01-2004 , διάστηµα το οποίο τελούσε σε ειδική άδεια 

ανατροφής τέκνου σύµφωνα µε την ΚΥΑ  2/82422/0022/5-12-2000, ήδη 2/31607/0022/17-

06-2002 και  2/6771/0022/5-2-2004 , ποσού 1.646,00€ ,και η οποία αγωγή θα συζητηθεί 
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στις 29-4-2015 ηµέρα Τετάρτη ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Τρίπολης   που θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Πρωτοδικείου Σπάρτης.    

             Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε στα µέλη της , ότι πρέπει να οριστεί 

δικηγόρος ο οποίος θα εκπροσωπήσει το ∆ήµο  , 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 ,την από 17-09-2007 αγωγή της ανωτέρω υπαλλήλου   , το άρθρο 

72 του ν. 3852/2010 :   

     

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

 

           ∆ιορίζει τη δικηγόρο Πρωτοδικείου Σπάρτης κ. Παπαδάκη Σταυρούλα  αναθέτοντας 

της την εκπροσώπηση του ∆ήµου ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου  

Τρίπολης για την προαναφερόµενη υπόθεση, στην οποία δίνει την εντολή και 

πληρεξουσιότητα  να παραστεί και να  δηλώσει Υπεράσπιση  του ∆ήµου µας κατά την 

εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης και τυχών αναβολών  αυτής.   

    Το κόστος  ανάθεσης της ανωτέρω εργασίας 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 2015  του ∆ήµου Μονεµβασίας. 

 
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 

                                      
 

 Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραµµατέας Ο.Ε. 

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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