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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 12/23-06-2015
Αριθ.Αποφ. 159/2015
ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου περί ορισµού δικηγόρου για εκπροσώπηση
του ∆ήµου { Αφορά αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της εταιρείας µε την επωνυµία
(Α.Α.Ν.ΕΛ) κατά του ∆ήµου Μονεµβασίας}.
Στους Μολάους, σήµερα, την 23-06-2015 ηµέρα Τρίτη

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. 10632/19-06-2015 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

Καλογερίνης Ηλίας

3. Μαρούσης Χαράλαµπος
4. ΣουρλάςΙωάννης
5. Αναγνωστοπούλου Ελένη
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 10-06-2015 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της αστικής µη κερδοσκοπικής
Εταιρείας µε την επωνυµία ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
και το διακριτικό τίτλο «Α.Α.Ν.ΕΛ» κατά του ∆ήµου Μονεµβασίας, ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Γυθείου ,
διαταγή προκειµένου

µε την οποία ζητείται να χορηγηθεί προσωρινή

να υποχρεωθεί ο ∆ήµος και η εταιρεία µε την επωνυµία

«ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» να µεταφέρουν προς διάθεση , επεξεργασία και ανάκτηση τα
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παραγόµενα ΑΕΚΚ από την κατασκευή του έργου µε τίτλο {Ολοκλήρωση ∆ικτύου
Αποχέτευσης Ακαθάρτων Νεάπολης} στην µονάδα ανάκτησης ΑΕΚΚ Ν.Κουτσούκαλη .
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε στα µέλη της , ότι ο κ. ∆ήµαρχος,
.λαµβάνοντας υπόψη την µείζονα σπουδαιότητα που έχει για το ∆ήµο µας το όλο θέµα , σε
συνδυασµό µε το ότι η συζήτηση της ανωτέρω υπόθεσης ήταν η 17-06-2015 ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Γυθείου

και πρέπει να γίνει ορισµός δικηγόρου από την

οικονοµική επιτροπή εφόσον στο ∆ήµο µας δεν υπηρετεί νοµικός, για εκπροσώπηση του
∆ήµου. Έτσι λόγω της συγκεκριµένης ηµεροµηνίας

, και εφόσον

δεν είχε οριστεί

ηµεροµηνία σύγκλησης της Ο.Ε, βάσει του άρθρου 58 παρ. 2 του ν.3852/2010 µπορεί ο
∆ήµαρχος να αποφασίζει για θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της ΟΕ και οφείλει
στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση να υποβάλλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του.
Βάσει των ανωτέρω εξεδόθη η αριθ. 182/11-06-2015 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού
της δικηγόρου κ. Μαζαράκη Ευγενίας , προκειµένου να προβεί στην εκπροσώπηση του
∆ήµου επί της από 10-06-2015 αίτησης ασφαλιστικών µέτρων της αστικής µη
κερδοσκοπικής Εταιρείας µε την επωνυµία ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ
ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ και το διακριτικό τίτλο «Α.Α.Ν.ΕΛ» κατά του ∆ήµου Μονεµβασίας
,καθώς και να παραστεί κατά την εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης και τυχόν αναβολών
αυτής.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε συνεχίζοντας κάλεσε τα µέλη της αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΕ µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του
Προέδρου , την από 10-06-2015 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της αστικής µη
κερδοσκοπικής Εταιρείας µε την επωνυµία ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ
ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ και το διακριτικό τίτλο «Α.Α.Ν.ΕΛ» κατά του ∆ήµου Μονεµβασίας,
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Γυθείου

,την αριθ. 182/11-06-2015 απόφαση

∆ηµάρχου, τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 2 & 72 του ν. 3852/2010 :
Ο µόφωνα

αποφασίζει

Εγκρίνει την αριθ. 182/11-06-2015 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού της δικηγόρου
κ. Μαζαράκη Ευγενίας , προκειµένου να προβεί στην εκπροσώπηση του ∆ήµου επί της
από 10-06-2015 αίτησης ασφαλιστικών µέτρων της αστικής µη κερδοσκοπικής Εταιρείας
µε την επωνυµία ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α∆ΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ και το
διακριτικό τίτλο «Α.Α.Ν.ΕΛ» κατά του ∆ήµου Μονεµβασίας

,καθώς και να παραστεί κατά

την εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης και τυχόν 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.
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
3) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.
∆ελήγιαννης Νικόλαος

