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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 10/17-05-2016
Αριθ.Αποφ. 120/2016
ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά προσφυγή της
Κ/Ξ {ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΩΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ---ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ} κατά του Δήμου
Μονεμβασίας).
Στους Μολάους, σήμερα την

17-05-2016

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. 6841/12-05-2016 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)

Δουμάνη Σοφία

2 Χριστάκος Σταύρος

Μαρούσης Χαράλαμπος

3. Σουρλάς Ιωάννης

Αναγνωστοπούλου Ελένη

4. Καλογερίνης Ηλίας

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 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της τα εξής:


Την από 10-07-2013 προσφυγή της κοινοπραξίας {ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΩΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ---ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ} ,κατά του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με
την οποία αξιώνει την ακύρωση της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης από
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τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής
Ελλάδος

, λόγω παρόδου άπρακτης της προβλεπόμενης από το νόμο

τρίμηνης προθεσμίας , της από 7-2-2012 αίτησης θεραπείας της Κοινοπραξίας
κατά του από 27-08-2012 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου
και της σιωπηρής απόρριψης της από 10-09-2012 ένστασης της Κοινοπραξίας
από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου με τίτλο { ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ}


Την

από

11-07-2013

παρεμπίπτουσα

προσφυγή

της

κοινοπραξίας

{ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΩΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ---ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ} για το έργο με τίτλο {
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ}
,κατά του Δήμου Μονεμβασίας, σύμφωνα με την οποία, πέρα των όσων
ζητούνται με την από 10-07-2013 προσφυγή της κοινοπραξίας {ΣΟΛΩΜΟΣ
ΔΩΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ---ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ} αξιώνει την καταβολή ποσών για
επιπλέον εργασίες , με το νόμιμο τόκο από την άσκηση της παρούσας
προσφυγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους.
και οι οποίες προσφυγές θα συζητηθούν την 14-06-2016 ημέρα Τρίτη ενώπιον του
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.
Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε στα μέλη της , ότι πρέπει να οριστεί
δικηγόρος ο οποίος θα εκπροσωπήσει το Δήμο , εφόσον στο Δήμο 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 10-07-2013 προσφυγή της κοινοπραξίας {ΣΟΛΩΜΟΣ
ΔΩΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ---ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ} ,

την από 11-07-2013 παρεμπίπτουσα

προσφυγή της κοινοπραξίας {ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΩΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ---ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ}, το
άρθρο 72 του ν. 3852/2010 :
Ο μόφωνα

αποφασίζει

Διορίζει τη δικηγόρο κ. Παπαδάκη Σταυρούλα αναθέτοντας της την εκπροσώπηση
του

Δήμου

ενώπιον

του

Τριμελούς

Διοικητικού

Εφετείου

Τρίπολης

για

τις

προαναφερόμενες υποθέσεις , στην οποία δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα

να

παραστεί και να δηλώσει Υπεράσπιση του Δήμου μας κατά την εκδίκαση των ανωτέρω
υποθέσεων και τυχών αναβολών αυτών.
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 2016 του Δήμου Μονεμβασίας.
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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)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

