
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 16/10-08-2011 
 

Αριθ.Αποφ.  143/2011 

ΘΕΜΑ: Ορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση του ∆ήµου [Αφορά το έργο 
µεταφοράς νερού από τις πηγές Βασιλοπόταµου για την αντιµετώπιση της 
υφαλµύρωσης περιοχών ∆ήµου Έλους & επέκτασης στις πεδιάδες Μολάων & 
Ασωπού].   
 

       Στους Μολάους, σήµερα, την  10-08-2011  ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30 π.µ. στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Μονεµβασιάς,  ύστερα από την 1792/05-08-2011 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.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)           Χαραµής Αντώνης      

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                        

3.Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος  

4.Μαυροµιχάλης Κων/νος                

5.Μαρούσης Χαράλαµπος  

6.Παπαδάκης Γεώργιος (Αναπλ. µέλος)       

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη 

Νικόλαο. 
            Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ  έθεσε 
υπόψη των µελών της τα παρακάτω: 

 Το έργο της µεταφοράς ύδατος από τις πηγές Βασιλοπόταµου για την 
αντιµετώπιση της υφαλµύρωσης περιοχών ∆. Έλους και επέκτασης στις πεδιάδες 
Μολάων και Ασωπού Ν. Λακωνίας, απετέλεσε αντικείµενο µελέτης και επεξεργασίας 
εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εκρίθη δε αναγκαία η υλοποίησή του το συντοµότερο 
δυνατόν, ώστε να αντιµετωπισθεί το φαινόµενο της υφαλµύρωσης στους [τότε] 
∆ήµους Έλους, Μολάων και Ασωπού και να επωφεληθεί η ευρύτερη περιοχή όλης 
της νοτιοανατολικής Λακωνίας. 

Οι περιβαλλοντικοί όροι του συγκεκριµένου έργου ενεκρίθησαν µε την υπ’ 
αριθµ. πρωτ. οικ. 104084/18.05.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., 
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Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων συνιστά την βασική πράξη και το θεµέλιο για την πραγµατοποίηση του έργου. 

Η πράξη αυτή προσεβλήθη µε τρεις αιτήσεις ακυρώσεως και δύο αιτήσεις 
αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας.  

Συγκεκριµένα πρόκειται για τις εξής αιτήσεις: 
- Υπ’ αριθµ. καταθ. 6599/2008 αίτηση ακυρώσεως και υπ’ αριθµ. καταθ. 

1886/2008 αίτηση αναστολής εκτελέσεως της πράξεως των Γεωργίου Στάθη 
και λοιπών. 

- Υπ’ αριθµ. καταθ. 6685/2008 αίτηση ακυρώσεως και υπ’ αριθµ. καταθ. 
1903/2008 αίτηση αναστολής εκτελέσεως των Θεοδώρου Κωστάκου και 
λοιπών. 

- Υπ’ αριθµ. καταθ. 6709/2008 αίτηση ακυρώσεως του ∆ήµου Σκάλας 
Λακωνίας. 
Με τις τρεις αιτήσεις ακυρώσεως επιδιώκεται η ακύρωση της εγκρίσεως 

περιβαλλοντικών όρων του έργου, ενώ µε τις δύο αιτήσεις αναστολής επιδιώκεται 
επιπλέον η αναστολή εκτελέσεως της ιδίας πράξεως. Πρόκειται τυπικώς για τρεις 
ξεχωριστές δίκες, µε τις οποίες οι αιτούντες στρέφονται κατά των τριών Υπουργών, οι 
οποίοι υπέγραψαν την πράξη. Στις δίκες αυτές δεν ήταν αυτοδικαίως διάδικοι η 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας, ούτε οι ωφελούµενοι από το έργο ∆ήµοι της 
περιοχής. 
 Με την υπ’ αριθµ. 195/2008 (υπ’ αριθµ. 17/2008 Πρακτικό) απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Μολάων και την υπ’ αριθµ. 155/2008 (υπ’ αριθµ. 
26/2008 Πρακτικό, θέµα 5ο) απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου 
Ασωπού ανετέθη στην δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω Αγγελική Χαροκόπου η εντολή να 
ασκήσει παρέµβαση υπέρ του κύρους της πράξεως και να παραστεί κατά την 
συζήτηση των προαναφερθεισών (υπ’ αριθµ. καταθ. 6599/2008, 6685/2008 και 
6709/2008) αιτήσεων ακυρώσεως. 
 Εις εκτέλεσιν της σχετικής εντολής, συνετάγησαν και κατετέθησαν από την κ. 
Χαροκόπου Αγγελική η υπ’ αριθµ. 1279/2009 Παρέµβαση επί της υπ’ αριθµ. καταθ. 
6599/2008 αιτήσεως ακυρώσεως, η υπ’ αριθµ. καταθ. 1280/2009 Παρέµβαση επί της 
υπ’ αριθµ. καταθ. 6685/2009 αιτήσεως ακυρώσεως και η υπ’ αριθµ. καταθ. 542/2010 
Παρέµβαση επί της υπ’ αριθµ. καταθ. 6709/2008. 
 Οι δύο πρώτες εκ των προαναφερθεισών αιτήσεων ακυρώσεως (υπ’ αριθµ. 
καταθ. 6599/2008 και 6685/2008) συζητήθηκαν κατά την δικάσιµο της 16ης-12-2009 
και αναµένεται η δηµοσίευση αποφάσεως επί των υποθέσεων αυτών. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι µε την τρίτη (υπ’ αριθµ. καταθ. 6709/2008) 
αίτηση ακυρώσεως του ∆ήµου Σκάλας, ζητείται η ακύρωση όχι µόνον της εγκρίσεως 
περιβαλλοντικών όρων του έργου, αλλά και οι φερόµενες ως σιωπηρές απορρίψεις 
των αιτηµάτων του ∆ήµου Σκάλας προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων να ανακαλέσει τις σχετικές πράξεις και να ανασχεδιάσει το έργο, καθώς 
και η προκήρυξη του διαγωνισµού. Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι η τρίτη αίτηση 
ακυρώσεως (του ∆ήµου Σκάλας) έχει διευρυµένο αντικείµενο εν σχέσει προς τις δύο 
προηγούµενες και η εν λόγω υπόθεση είναι, συνεπώς, πιο σύνθετη. Η τρίτη αίτηση 
ακυρώσεως έχει προσδιορισθεί να συζητηθεί µετ’ αναβολήν κατά την δικάσιµο της 
12ης.10.2011. Τίθεται, λοιπόν, το ζήτηµα της εκπροσωπήσεως του ∆ήµου 
Μονεµβασιάς (ως καθολικού διαδόχου των ∆ήµων Μολάων και Ασωπού) κατά την 
συζήτηση της τρίτης εκ των προαναφερθεισών αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον του 
Συµβουλίου Επικρατείας κατά την δικάσιµο της 12ης.10.2011. 

Προκαταρκτικώς, θα πρέπει να τονισθεί ότι οι υποθέσεις των έργων 
διαχειρίσεως υδατικών πόρων είναι ιδιαιτέρως σύνθετες και απαιτούν εξειδικευµένη 
γνώση της σχετικής νοµοθεσίας και νοµολογίας (εθνικής και κοινοτικής) περί 
διαχειρίσεως υδάτων, καθώς και εµπειρία στον χειρισµό όµοιων υποθέσεων. 
Σηµειωτέον ότι το Συµβούλιο Επικρατείας ερµηνεύοντας την κείµενη νοµοθεσία υπό 
το φως του Συντάγµατος και του κοινοτικού δικαίου έχει διαµορφώσει µία αρκετή 
αυστηρή νοµολογία σχετικώς µε την απαιτούµενη διαδικασία και τις προϋποθέσεις 
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για την εκτέλεση των έργων αξιοποιήσεως και εν γένει διαχειρίσεως υδατικών 
πόρων. 

Η εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου αποτελεί αίτηµα των κατοίκων της 
περιοχής εδώ και δεκαετίες και θα επιλύσει ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα της 
νοτιοανατολικής Λακωνίας. Για τους λόγους αυτούς το έργο είχε µελετηθεί και 
προγραµµατισθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοικήσεως 
Λακωνίας και της [τότε] Περιφερείας Πελοποννήσου, ενώ είχαν εξασφαλισθεί και οι 
αναγκαίες πιστώσεις για την εκτέλεσή του. Συνεπώς, όταν προσεβλήθη µε τις 
προαναφερθείσες αιτήσεις ακυρώσεως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου, 
εκρίθη επιβεβληµένη η Παρέµβαση των [τότε] ∆ήµων Έλους, Μολάων, Ασωπού και 
Νιάτων υπέρ του κύρους της πράξεως. 
 Εκ των ως άνω συνάγεται ότι η υπόθεση του έργου «µεταφοράς ύδατος του 
αγωγού µεταφοράς νερού από τις πηγές Βασιλοπόταµου για την αντιµετώπιση της 
υφαλµύρωσης περιοχών ∆. Έλους και επέκτασης στις πεδιάδες Μολάων και 
Ασωπού Ν. Λακωνίας» έχει ήδη ένα δικαστικό και διοικητικό ιστορικό, και την 
χειρίζεται εξ αρχής η κα Χαροκόπου, η οποία διαθέτει την απαιτούµενη ειδική 
εµπειρία και γνώση και αναλόγως οργανωµένο γραφείο. Έτσι, έχει εξασφαλισθεί η 
καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση και η παροχή νοµικής υποστήριξης υψηλού 
επιπέδου, ενώ παραλλήλως υπάρχει µία συνέχεια στον χειρισµό των συγκεκριµένων 
υποθέσεων. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί  ότι στον ∆ήµο Μονεµβασίας δεν 
υπάρχει δικηγόρος διορισµένος µε παγία αντιµισθία. 

Η δικηγόρος Αγγελική Χαροκόπου έχει εµπειρία άνω των είκοσι ετών στον 
χειρισµό υποθέσεων διοικητικού δικαίου ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας, 
καθώς και ενώπιον των λοιπών εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων και των 
αντίστοιχων διοικητικών αρχών, και έχει χειρισθεί άνω των 300 υποθέσεων, µεταξύ 
των οποίων πλείονες υποθέσεις, όχι µόνον στον τοµέα του γενικού διοικητικού 
δικαίου, αλλά και σε ειδικότερους τοµείς, όπως το δίκαιο περιβάλλοντος, δηµοσίων 
έργων και µελετών, δηµοσίων συµβάσεων, απαλλοτριώσεων, το πολεοδοµικό δίκαιο, 
το δίκαιο ενέργειας κλπ. Περαιτέρω, έχει διδάξει επί 11ετία σε µεταπτυχιακό 
πρόγραµµα του πανεπιστηµίου Κρήτης, ήταν εισηγήτρια στο Ινστιτούτο 
επιµόρφωσης του ΕΚ∆∆Α, ανήκουσα στο κύριο διδακτικό προσωπικό του ΕΚ∆∆Α, 
και έχει συγγράψει νοµικές µελέτες και άρθρα. Το γραφείο της είναι δε οργανωµένο 
µε συνεργάτες κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων και εξειδικευµένης εµπειρίας. 

Επιπλέον, η κα Χαροκόπου έχει χειρισθεί υποθέσεις έργων αξιοποιήσεως και 
εν γένει διαχειρίσεως υδατικών πόρων κατά το στάδιο του σχεδιασµού τους, της 
αδειοδοτήσεώς τους, αλλά και κατά το στάδιο του ελέγχου νοµιµότητας των αδειών 
των έργων αυτών (π.χ. έργο µεταφοράς ύδατος για την ύδρευση της Θεσπρωτίας, 
υποθέσεις ανορύξεως γεωτρήσεων και µεταφοράς ύδατος, υποθέσεις αφαλατώσεων 
κλπ.). 

Για τους ανωτέρω λόγους εισηγούµαι να διορισθεί ειδική πληρεξούσιος, 
αντιπρόσωπος και αντίκλητος του ∆ήµου Μονεµβασιάς η Αγγελική Χαροκόπου, 
δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (ΑΜ 1280/ ∆.Σ.Π.), κάτοικος Αθηνών, επί της οδού 
Λυκαβηττού, αριθ. 1Α, για την συνέχιση της δίκης, την οποία είχαν ήδη εκκινήσει οι 
πρώην ∆ήµοι Μολάων και Ασωπού, επειδή η εν λόγω υπόθεση έχει ιδιαίτερη 
σηµασία για τον ∆ήµο µας και απαιτεί την εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία της ως 
άνω δικηγόρου, αλλά και για να εξασφαλισθεί η συνέχεια στον χειρισµό της 
υποθέσεως. 

Προτείνω δε να δοθούν προς την δικηγόρο αυτήν οι κάτωθι ειδικές εντολές 
και πληρεξουσιότητες: 

� Να παρέχει νοµικές συµβουλές και να χορηγεί γνωµοδοτήσεις και 
γνωµοδοτικά σηµειώµατα προς τα όργανα και τις υπηρεσίες του ∆ήµου 
Μονεµβασιάς σχετικώς µε την υπόθεση της παρούσης εντολής. 

� Να παραστεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, να υποστηρίξει 
την υπ’ αριθµ. καταθ. 542/2010 Παρέµβαση, η οποία είχε ασκηθεί, µεταξύ 
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άλλων, και από τους [τότε] ∆ήµους Μολάων και Ασωπού, και να µας 
εκπροσωπήσει κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθµ. καταθ. 6709/2008 
αιτήσεως ακυρώσεως του ∆ήµου Σκάλας Ν. Λακωνίας κατά την δικάσιµο 
της 12η.10.2011, ή οποτεδήποτε ήθελε συζητηθεί µετ’ αναβολήν. 

� Να παραιτείται από το δικόγραφο της παρεµβάσεως ή από συγκεκριµένο 
προβληθέντα ισχυρισµό. 

Επίσης, να καταθέτει υποµνήµατα, να διορίζει άλλους δικηγόρους και να 
πράττει και να υπογράφει κάθε άλλη πράξη, αίτηση, δήλωση που τυχόν απαιτηθεί, 
ακόµη και εάν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, που είναι όµως απαραίτητη για την 
εκτέλεση και την περαίωση των ως άνω εντολών, να υποβάλλει στο Νοµικό 
Συµβούλιο του Κράτους τα δικαιολογητικά για την είσπραξη της δικαστικής δαπάνης 
και να εισπράττει το ποσόν από το αρµόδιο ∆ηµόσιο Ταµείο, υπογράφοντας 
οποιεσδήποτε δηλώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ήθελε της ζητηθεί. 
         Τα µέλη της ΟΕ µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους: 

1. την εισήγηση του Προέδρου,  
2. την αριθ. καταθ. 6599/2008 αίτηση ακυρώσεως και υπ’ αριθµ. καταθ. 

1886/2008 αίτηση αναστολής εκτελέσεως της πράξεως των Γεωργίου Στάθη 
και λοιπών, 

3. Την αριθ. καταθ. 6685/2008 αίτηση ακυρώσεως και υπ’ αριθµ. καταθ. 
1903/2008 αίτηση αναστολής εκτελέσεως των Θεοδώρου Κωστάκου και 
λοιπών, 

4. Την αριθµ. καταθ. 6709/2008 αίτηση ακυρώσεως του ∆ήµου Σκάλας 
Λακωνίας, 

5. Τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου,  
6. το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 :   

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

         ∆ιορίζουν την κ. Αγγελική Χαροκόπου, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω (ΑΜ 1280/ 
∆.Σ.Π.), κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Λυκαβηττού, αριθ. 1Α, για την συνέχιση της 
δίκης που αφορά την εκπροσώπηση του ∆ήµου στην υπόθεση µεταφοράς ύδατος 
από τις πηγές Βασιλοπόταµου για την αντιµετώπιση της υφαλµύρωσης περιοχών ∆. 
Έλους και επέκτασης στις πεδιάδες Μολάων και Ασωπού Ν. Λακωνίας, την οποία 
είχαν ήδη εκκινήσει οι πρώην ∆ήµοι Μολάων και Ασωπού, επειδή η εν λόγω 
υπόθεση έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον ∆ήµο µας και απαιτεί την εξειδικευµένη 
γνώση και εµπειρία της ως άνω δικηγόρου, αλλά και για να εξασφαλισθεί η συνέχεια 
στον χειρισµό της υποθέσεως, ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας κατά την 
δικάσιµο της 12ης.10.2011 και τυχών αναβολής αυτής.   

Επίσης δίνονται προς τη δικηγόρο οι κάτωθι ειδικές εντολές και 
πληρεξουσιότητες: 

• Να παρέχει νοµικές συµβουλές και να χορηγεί γνωµοδοτήσεις και γνωµοδοτικά 
σηµειώµατα προς τα όργανα και τις υπηρεσίες του ∆ήµου Μονεµβασιάς σχετικώς 
µε την υπόθεση της παρούσης εντολής. 

• Να παραστεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, να υποστηρίξει την υπ’ 
αριθµ. καταθ. 542/2010 Παρέµβαση, η οποία είχε ασκηθεί, µεταξύ άλλων, και 
από τους [τότε] ∆ήµους Μολάων και Ασωπού, και να µας εκπροσωπήσει κατά τη 
συζήτηση της υπ’ αριθµ. καταθ. 6709/2008 αιτήσεως ακυρώσεως του ∆ήµου 
Σκάλας Ν. Λακωνίας κατά την δικάσιµο της 12η.10.2011, ή οποτεδήποτε ήθελε 
συζητηθεί µετ’ αναβολήν. 

• Να παραιτείται από το δικόγραφο της παρεµβάσεως ή από συγκεκριµένο 
προβληθέντα ισχυρισµό. 

• Να καταθέτει υποµνήµατα, να διορίζει άλλους δικηγόρους και να πράττει και να 
υπογράφει κάθε άλλη πράξη, αίτηση, δήλωση που τυχόν απαιτηθεί, ακόµη και 
εάν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, που είναι όµως απαραίτητη για την εκτέλεση 
και την περαίωση των ως άνω εντολών, να υποβάλλει στο Νοµικό Συµβούλιο του 
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Κράτους τα δικαιολογητικά για την είσπραξη της δικαστικής δαπάνης και να 
εισπράττει το ποσόν από το αρµόδιο ∆ηµόσιο Ταµείο, υπογράφοντας 
οποιεσδήποτε δηλώσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ήθελε της ζητηθεί. 

      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  έτους 2011  του ∆ήµου Μονεµβασιάς. 
        

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

        
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.  

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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