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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 30/05-07-2017 
Αριθ.Αποφ. 201/2017    

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματική απόφαση της αριθ. 176/2017 ΑΟΕ για ορισμό δικηγόρου ( 
Αφορά κατάθεση δικογράφου κατά της αριθ. 475/2016 απόφασης του Διοικητικού 
Εφετείου Τρίπολης}. 
 
Στους Μολάους, σήμερα την  05-07-2017  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12321/30-06-2017 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.  Χριστάκος Σταύρος   

3. Σουρλάς Ιωάννης 

4. Καλογερίνης Ηλίας  

5. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

Κόκκορης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος) 

Κολλιάκος Ιωάννης 

     
       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 δεν  παρευρέθησαν.  

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

των μελών της τα εξής:  

       Με την αριθμό 176/2017 απόφασή μας είχαμε αναθέσει την εκπροσώπηση του 

Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, στη δικηγόρο κ. Δουμάνη Σοφία, 

προκειμένου να  καταθέσει ανακοπή κατά της 475/2016 απόφασης του Διοικητικού 

Εφετείου Τρίπολης και να δηλώσει Υπεράσπιση  του Δήμου μας κατά την εκδίκαση της 

ανωτέρω υπόθεσης και τυχών αναβολών αυτής. 
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Θα πρέπει όμως, συνέχισε ο Πρόεδρος, με συμπληρωματική μας απόφαση να ορίσουμε 

τη κ. Δουμάνη Σοφία να καταθέσει δικόγραφο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης 

, πρόσθετων λόγων ανακοπής ερημοδικίας αυτής και στη 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 176/2017 ΑΟΕ, το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 :   

     

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

 

 Συμπληρώνει την αριθμό 176/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

αναθέτοντας στη Δικηγόρο κ. Δουμάνη Σοφία να προβεί στην κατάθεση 

δικογράφου, ενώπιον  του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, πρόσθετων λόγων 

ανακοπής ερημοδικίας κατά της 475/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Τρίπολης. 

 

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

         
                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                   2) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                      3) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
                                                                      4) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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