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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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Νο 8/19-04-2016 
Αριθ.Αποφ.  93/2016 

ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά παροχή ειδικής 
νομικής γνωμοδότησης της ενεργειακής διασύνδεσης νήσου Κρήτης με την 
Πελοπόννησο}. 
 
         Στους Μολάους, σήμερα την  19-04-2016  ημέρα Τρίτη  και ώρα 16:00 μ.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  5123/15-04-2016 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) 

2 Δουμάνη Σοφία 

3.Μαρούσης Χαράλαμπος           

4. Σουρλάς Ιωάννης 

5. Καλογερίνης Ηλίας 

6. Αναγνωστοπούλου Ελένη    

         Χριστάκος Σταύρος 

 

  

  

     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 δεν  παρευρέθησαν. 

     Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 12ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε  τα 
εξής: 
 
        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 
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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.Δ.Κ.». 

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

Κοινοτήτων (Κ.Δ.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 Δικηγόρων]. Η σχετική απόφαση 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους». 

        Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι είναι επιτακτική η σύνταξη Ειδικής Νομικής 

Γνωμοδότησης για το μείζον θέμα που έχει προκύψει με την προκηρυχθείσα από τον 

Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) πρόσκληση για τη 

σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Διασύνδεση του 

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Εναλλασσόμενου Ρεύματος (Ε.Ρ.)». Σκοπός της 

εν λόγω Γνωμοδότησης θα είναι α) η διερεύνηση του νομικού καθεστώτος που διέπει τη 

διασύνδεση της Κρήτης με τον ηπειρωτικό χώρο και ιδιαίτερα την Πελοπόννησο και β) η 

διερεύνηση των νομικών θεμάτων που εγείρονται από την με τον τρόπο που 

αποτυπώνεται στη συγκεκριμένη πρόσκληση η διασύνδεση της νήσου Κρήτης με την 

Πελοπόννησο, ιδίως αν ληφθεί υπόψη το νομικό καθεστώς που διέπει τις περιοχές μέσω 

των οποίων  εμφανίζεται ότι θα γίνει η εν λόγω διασύνδεση (καθεστώς περιοχών Δικτύου 

«Natura 2000» κ.λπ.”, ώστε να γνωρίζει ο Δήμος όλα τα δεδομένα στη διαμόρφωση της 

βέλτιστης πολιτικής για το θέμα. 

      Η παραπάνω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου 

Μονεμβασίας, συνεπώς απαιτείται  νομική υποστήριξη από δικηγόρο με εξειδικευμένη 

γνώση και εμπειρία σε θέματα  χωροταξικού, περιβαλλοντικού και ενεργειακού δικαίου. 

Σημειωτέον ότι στον Δήμο Μονεμβασίας δεν υπάρχει δικηγόρος διορισμένος με παγία 

αντιμισθία. 

    Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω προτείνεται η ανάθεση της σύνταξης Ειδικής 

Νομικής Γνωμοδότησης στους δικηγόρους Αθηνών Μάριο Χρ. Χαϊνταρλή (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 

14135) και Εύα Δημητριάδη (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 33401) και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε να 

αποφασίσουν σχετικά. 

Τα μέλη της ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους την 

εισήγηση του Προέδρου  , τις διατάξεις των περιπτώσεων ιγ΄ και ιε΄ της παρ. 1 και την 
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παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010,τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 

(ΔΚΚ:    

    
Αποφασίζουν ομόφωνα 

 
 Την  ανάθεση σύνταξης της προαναφερόμενης Ειδικής Νομικής Γνωμοδότησης 

στο δικηγορικό Γραφείο Μάριου Χαϊνταρλή – Εύας Δημητριάδη η οποία  

πραγματοποιείται, βάσει του άρθρου 72 παρ. ιε του ν. 3852/ 2010, λόγω της 

μεγάλης εμπειρίας και εξειδίκευσης που διαθέτει σε θέματα χωροταξικού, 

περιβαλλοντικού και ενεργειακού δικαίου, και λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας 

που παρουσιάζει το θέμα για τα συμφέροντα του Δήμου. Τα θέματα αυτά απαιτούν 

εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και εμπειρία, την οποία διαθέτουν οι προανα-

φερόμενοι δικηγόροι λόγω της εξειδίκευσης τους στα συγκεκριμένα γνωστικά 

αντικείμενα, αντικείμενα που ο μεν πρώτος διδάσκει ως επίκουρος καθηγητής στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης), ο δε δεύτερη ως κάτοχος εξειδικευμένου μεταπτυ-

χιακού τίτλου στο εξωτερικό. 

 

 Η αμοιβή των δικηγόρων Μάριου Χαϊνταρλή – Εύας Δημητριάδη θα καθορισθεί 

από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας  σύμφωνα με το άρθρο 281 

παρ. 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.  

 

 
 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1)ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 
                                                                    2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 

                                 3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
                                                4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

                                           5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                  

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
Δελήγιαννης Νικόλαος 

ΑΔΑ: 7Κ96ΩΚ9-5Δ6


		2016-04-26T11:16:05+0300
	Athens




