
 1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 3/22-02-2011 
 

Αριθ.Αποφ. 23/2011 
ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον 
 του Συμβουλίου Επικρατείας(Αφορά την άσκηση αίτησης ακυρώσεως &  
αίτησης αναστολής κατά της υπ΄αριθ. 133877/23-12-2010 απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος ,εΕνέργειας και κΚλιματικής αλλαγής).  

Στους Μολάους, σήμερα, την  22-02-2011  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 

π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την 2597/16-02-

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)              Κανείς  

2.   Μαυρομιχάλης Κων/νος                

3.   Ιατρόπουλος Δημήτριος  

4.    Λύρας Χαράλαμπος  

5.   Μαρούσης Χαράλαμπος  

6.   ΧριστάκοςΣταύρος                                                                                                                                                                                                                                                                    

7.   Χαραμής Αντώνιος  

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη 

Νικόλαο. 
            Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ  
έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής: 
              Την υπ΄αριθ. 133877/23-12-2011 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος ,Ενέργειας & Κλιματικής αλλαγής με θέμα : «Έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων του έργου : Αολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής 
ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)συνολικής ισχύος 36MW στις θέσεις «Γκρόπες-Ράχη 
Γκίωνη» και «Καλογεροβούνι –Πούλος» και έργα οδικής πρόσβασης και 
ηλεκτρικής διασύνδεσης Δήμων Ζάρακα και Μολάων ,Νομού Λακωνίας», η 
οποία έγινε σε εμάς γνωστή  στις 16-2-2011 και επειδή θεωρούμε ότι η 
συγκεκριμένη απόφαση θίγει τα συμφέροντα του Δήμου μας, καθώς επίσης η 
χρονική δυνατότητα που είχαμε εκ του νόμου προκειμένου να προβούμε στην 
άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου ήταν πολύ περιορισμένη, κατά 
συνέπεια ανέλαβα  την πρωτοβουλία σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 58 



 2 
του  ν.3852/2010 και ανέθεσα  μετά από γνωμοδότηση του δικηγορικού 
γραφείου  Μ.Χαϊνταρλή –Α Σηφάκη και συνεργάτες την άσκηση αίτησης 
αναστολής και αίτηση ακυρώσεως στο εν λόγω γραφείο κατά της ανωτέρω 
απόφασης. 
             Κατόπιν αυτού ζητώ την έγκριση η μη της εντολής για την άσκηση 
αίτησης ακυρώσεως & αίτησης αναστολής κατά της προαναφερόμενης 
απόφασης στο εν λόγω δικηγορικό γραφείο και με δεδομένο ότι στο Δήμο μας 
δεν υπηρετεί νομικός,      
        Τα μέλη της ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη 
τους την εισήγηση του Προέδρου , την υπ΄αριθ. 133877/23-12-2011 απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος ,Ενέργειας & Κλιματικής αλλαγής με θέμα : 
«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου : Αολικός Σταθμός Παραγωγής 
Ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)συνολικής ισχύος 36MW στις θέσεις «Γκρόπες-
Ράχη Γκίωνη» και «Καλογεροβούνι –Πούλος» και έργα οδικής πρόσβασης και 
ηλεκτρικής διασύνδεσης Δήμων Ζάρακα και Μολάων ,Νομού Λακωνίας», την 
παρ. 2 του άρθρου 58 & το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 :       

Ο  μ ό φ ω ν α    α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
           Την άσκηση (σύνταξη-κατάθεση-εκδίκαση) αιτήσεως ακυρώσεως και 
αιτήσεως αναστολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της υπ΄αριθ. 
133877/23-12-2010 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,Ενέργειας και 
Κλιματικής αλλαγής  «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου : Αολικός 
Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)συνολικής ισχύος 36MW 
στις θέσεις «Γκρόπες-Ράχη Γκίωνη» και «Καλογεροβούνι –Πούλος»και 
αναθέτει με με την παρούσα ειδική εντολή όλες τις σχετικές ενέργειες ,όπως 
σύνταξη και κατάθεση δικογράφου Αιτήσεως Ακυρώσεως ,Αιτήσεως 
Αναστολής ,Πρόσθετων λόγων ,σύνταξη Υπομνημάτων ,Παράσταση 
κατ΄΄ακατά την εκδίκαση της υπόθεσης και εκπροσώπηση του Δήμου Σστο 
Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικότερα όποια τυχόν διαδικαστική ή άλλη 
ουσιαστική ενέργεια κριθεί αναγκαία στους δικηγόρους Αθηνών Μάριο Χρ. 
Χαϊνταρλή (Α.Μ Δ.Σ.Α 14135) και Αντώνιο Θεμ. Σηφάκη (Α.Μ Δ.Σ.Α 20637).  
           Το σύνολο  των προαναφερόμενων ενεργειών είναι δυνατό να 
εκτελούνται ,κατά την κρίση των προαναφερομένων δικηγόρων, από κοινού ή 
από τον καθένα χωριστά.    Διορίζει τη δικηγόρο Πρωτοδικείου Σπάρτης κ. 
Λαμπούση, Χριστίνα αναθέτοντας της την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου  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.   
       Η ανάθεση των συγκεκριμένων υποθέσεων στο δικηγορικό γραφείο 
Μάριου Χαϊνταρλή –Αντωνίου Σηφάκη πραγματοποιείται ,λόγω  της μεγάλης 
εμπειρίας και εξειδίκευσης που διαθέτει τόσο σε θέματα της διοικητικής 
δικαιοσύνης και ιδιαίτερα της ακυρωτικής διαδικασίας. Αυτά τα θέματα 
απαιτούν εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και εμπειρία , την οποία 
διαθέτουν οι προαναφερόμενοι δικηγόροι λόγω της εξειδίκευσης τους στο 
γνωστικό αντικείμενο της περιβαλλοντικής και χωροταξικής νομοθεσίας 
αντικείμενο που διδάσκουν σε Πανεπιστημιακές σχολές. 
    Η αμοιβή των προαναφερομένων δικηγόρων θα καθορισθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς ,σύμφωνα με το άρθρο 281 
παρ. 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Το κόστος  ανάθεσης της 
ανωτέρω εργασίας θα πληρωθεί όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες κάθε 
φορά διατάξεις κ αι από τον Κ.Α. του σκέλ ους των εξόδων  00.6111 του  
ενιαίου προϋπολογισμού  έτους 2011  του Δήμου Μονεμβασιάς. 
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     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        
όπως πιο κάτω. 

        
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       6)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε  

 
  Δελήγιαννης Νικόλαος 
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