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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 17/18-08-2015
Αριθ.Αποφ. 208/2015
ΘΕΜΑ:
Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά ιδιοκτησιακό
έλεγχο ακινήτου στο οικισμό «Πλύτρα» της ΤΚ Παπαδιανίκων της ΔΕ Ασωπού του
Δήμου Μονεμβασίας).
Στους Μολάους, σήμερα, την 18-08-2015 ημέρα Τρίτη

και ώρα 10:00 π.μ. στο

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 14073/14-08-2015 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)

Δουμάνη Σοφία

2. Χριστάκος Σταύρος

Μαρούσης Χαράλαμπος

3. Τσαφατίνου Κατερίνα

Καλογερίνης Ηλίας

4. Σουρλάς Ιωάννης
5. Αναγνωστοπούλου Ελένη
6. Βελιώτης Ευστάθιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.
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 θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών τα εξής:
Ο κ. Αντώνιος Βασιλακάκος και ύστερα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων στον
προαύλιο χώρο της ερειπωμένης οικίας, στη θέση «Αρτάνης» Πλύτρας Λακωνίας,
ισχυρίζεται ότι ο χώρος αυτός του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, και θα πρέπει ως
συγκύριοι της ερειπωμένης οικίας, να προβούμε σε έλεγχο τίτλων σχετικά με το
ιδιοκτησιακό καθεστώς του εν λόγω προαυλίου χώρου.
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Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος 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 Δικηγόρου.
Έτσι ζητήσαμε γνωμοδότηση από τη Δικηγόρο κ. Παπαδάκη Σταυρούλα.
Εν συνεχεία κατατέθηκε στο Δήμο μας η από 17-08-2015 γνωμοδότηση της κ. Παπαδάκη
Σταυρούλας σύμφωνα με την οποία ο Δήμος έχει την δυνατότητα να αναθέσει την
υπόθεση, 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 προβεί στον έλεγχο τίτλων και θα εκπροσωπήσει τον Δήμο εφόσον
χρειαστεί, αφού στο Δήμο μας δεν υπηρετεί νομικός, στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη της ΟΕ
να αποφασίσουν σχετικά.
Στην συνέχεια πήρε το λόγο το μέλος της Ο.Ε κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη η οποία
ανέφερε ότι διαφωνεί με την ανάθεση σε δικηγόρο διότι πιστεύει ότι θα πρέπει να έχει ο
ίδιος ο Δήμος δικηγόρο για να χειρίζεται αυτές τις υποθέσεις.
Τα μέλη της ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους την
εισήγηση του Προέδρου ,την από 17-08-2015 γνωμοδότηση του προαναφερόμενου
δικηγόρου , τις απόψεις της κ. Αναγνωστοπούλου, το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 :
Κατά πλειοψηφία

αποφασίζει

Α) Διορίζει τη δικηγόρο κ. Παπαδάκη Σταυρούλα, αναθέτοντας την εκπροσώπηση του
Δήμου όπως προβεί στον έλεγχο τίτλων σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του
προαύλιου χώρου της ερειπωμένης οικίας, στη θέση «Αρτάνης» Πλύτρας Λακωνίας και
εφόσον χρειαστεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων , στην οποία δίνει την εντολή και
πληρεξουσιότητα να προβεί σε όλα τα αναγκαία ένδικα μέσα και να δηλώσει Υπεράσπιση
του Δήμου μας κατά την εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης και τυχών αναβολών αυτής.
Β) 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 2015 του Δήμου Μονεμβασίας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
3) ΤΣΑΦΑΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
4) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
5) ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Γεώργιος Κοντραφούρης

