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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 5/01-04-2011 
 

Αριθ.Αποφ. 44/2011 

ΘΕΜΑ: Απόφαση για την άσκηση Πρόσθετης Παρέµβασης του ∆ήµου 

Μονεµβασιάς νοµίµως εκπροσωπουµένου και συγκεκριµένα για την 

άσκηση της από 1 – 10 – 09 υπ’ αυξ. αρ. κατ. 721/ΤΜ193/09 πρόσθετης 

παρέµβασης υπέρ του Θεοδώρου Γερασίµου Κουτσανδρέα, κατοίκου 

Τ.Κ. Νοµίων Λακωνίας κατά της Αγγελικής συζ. Μαρίας Σαµπανίδη, το 

γένος Σταύρου Γρηγορίου, κατοίκου Σπάρτης, ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτ. Σπάρτης απευθυνόµενης, επί της οποίας ήδη εξεδόθη επί τούτου 

η υπ’ αρ. 230/2010 προδικαστική απόφαση του Μονοµελούς Πρωτ. 

Σπάρτης, άλλως απόφαση για την ΕΓΚΡΙΣΗ της ανωτέρω ήδη 

ασκηθείσης από 1 – 10 – 2009 υπ’ αυξ. αρ. κατ. 721/ΤΜ193/09 προσθέτου 

παρεµβάσεως καθ’ όλο το περιεχόµενό της».  

 

       Στους Μολάους, σήµερα, την  01-04-2011  ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.µ 

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την 5270/28-03-2011 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)            Λύρας Χαράλαµπος        

2.  Χριστάκος Σταύρος              

3.  Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος  

4.  Μαυροµιχάλης Κων/νος                

5.  Μαρούσης Χαράλαµπος  

6.  Χαραµής Αντώνιος                             
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη 
Νικόλαο. 

       Για το ανωτέρω θέµα της ηµερησίας διάταξης ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 

ανέφερε τα εξής: Ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης 

συζητήθηκαν την 12 – 03 – 2010 τα κάτωθι δικόγραφα: 1/ Η από 29 – 07 – 08 

υπ’ αυξ. αρ. κατ. 641/ΤΜ147/09 κυρία αγωγή της Αγγελικής Σαµπανίδη το 

γένος Σταύρου Γρηγορίου, κατοίκου Σπάρτης, κατά του Θεοδώρου 

Κουτσανδρέα, κατοίκου Τ.Κ Νοµίων ∆ήµου Μονεµβασιάς Λακωνίας. 2/ Η από 

23 – 09 – 09 υπ’ αυξ. αρ. κατ. 644/ΤΜ172/09 ανακοίνωση ∆ίκης του 

Θεοδώρου Γερασίµου Κουτσανδρέα, κατοίκου Τ.Κ. Νοµίων ∆ήµου 

Μονεµβασιάς Λακωνίας προς τον ∆ήµο Μονεµβασίας. 3/ Η από 1 – 10 – 09 

υπ’ αυξ. αρ. κατ. 721/ΤΜ193/09 πρόσθετη παρέµβαση του ∆ήµου 

Μονεµβασίας υπέρ του Θεοδώρου Γερ. Κουτσανδρέα, κατοίκου Τ.Κ. Νοµίων 

∆ήµου Μονεµβασιάς και κατά της Αγγελικής Γρηγορίου – Σαµπανίδη, 

κατοίκου Σπάρτης, επί των οποίων εξεδόθη η υπ’ αρ. 230/2010 µη οριστική 

απόφαση του ανωτέρω ∆ικαστηρίου ήδη κοινοποιηθείσα εις τον ∆ήµο 

Μονεµβασιάς. Με την απόφαση αυτή το  Μονοµελές Πρωτοδικείο Σπάρτης, 

ζητά απ’ τον ∆ήµο Μονεµβασιάς και την οικονοµική Επιτροπή να λάβει 

απόφαση που να επιτρέπει στον ∆ήµο την άσκηση της ανωτέρω 1 – 10 – 09 

υπ’ αυξ. αρ. κατ. 721/ΤΜ193/09 προσθέτου παρεµβάσεως υπέρ του 

Θεοδώρου Γερ. Κουτσανδρέα, επειδή κατά την ηµεροµηνία συζήτησης του 

ανωτέρω δικογράφου ο ∆ήµος µας είχε λάβει απόφαση µόνο για τον διορισµό 

δικηγόρου κατά το άρθρο 103 παρ.2 στοιχ. ι του Ν 3463/06 & ήδη άρθρο 72 

παρ.1 εδ..ιε του ν. 3852/2010και όχι για την άσκηση προσθέτου 

παρεµβάσεως. Το Μονοµελές Πρωτοδικείο Σπάρτης ζητά από τον ∆ήµο 

Μονεµβασίας να λάβει την ανωτέρω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

εντός προθεσµίας 90 ηµερών από τότε που του κοινοποιήθηκε η 230/2010 

απόφαση, προκειµένου εν συνεχεία να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της 

όλης διαφοράς, µετά την συνέχιση της δίκης µερίµνη των διαδίκων. Επειδή ο 

∆ήµος Μονεµβασιάς έχει έννοµο συµφέρον για την λήψη της σχετικής 

αποφάσεως που ζητά η 230/2010 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου  

Σπάρτης δεδοµένου ότι µε την ήδη ασκηθείσα από 1 – 10 – 09 πρόσθετο 

παρέµβασή του, υποστηρίζει την ύπαρξη κοινόχρηστων χώρων της 

κυριότητας του, εντός της Τ.Κ. Νοµίων ∆ήµου Μονεµβασιάς, τους οποίους η 

αντίδικος Αγγελική Γρηγορίου – Σαµπανίδη θεωρεί ιδιωτικούς χώρους και µε 

δεδοµένο επίσης ότι για τυπικό λόγο δεν υπεισήλθε εις την έκδοση 

αποφάσεως  επί της ουσίας το ανωτέρω δικαστήριο φρονώ ότι θα πρέπει η 
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Οικονοµική Επιτροπή να λάβει την ζητηθείσα απόφαση και γι’ αυτό 

εισηγούµαι προς τα µέλη της ,όπως αποφασίσουµε την άσκηση του ενδίκου 

µέσου της πρόσθετης παρέµβασης, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Σπάρτης απευθυνόµενης, υπέρ του Θεοδώρου Γερασίµου Κουτσανδρέα,  και 

κατά της Αγγελικής συζ. Μάριου Σαµπανίδη το γένος Σταύρου Γρηγορίου, 

κατοίκου Σπάρτης προς υποστήριξη της από 23 – 09 – 09 ανακοίνωση ∆ίκης 

µε αυξ. αρ. κατ. 644/ΤΜ172/09 του Θεοδώρου Γερ. Κουτσανδρέα κατά της 

Αγγελικής Σαµπανίδη – Γρηγορίου και προς αντίκρουση της από 29 – 07 – 08 

υπ’ αυξ. αρ. 641/ΤΜ147/08 κυρίας αγωγής της Αγγελικής Γρηγορίου – 

Σαµπανίδη κατά του Θεοδώρου Γερ. Κουτσανδρέα ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείο Σπάρτης.  

 Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση,  την υπ’ αρ. 

230/2010 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης και τα σχετικά 

ανωτέρω δικόγραφα που εδώ αναφέρονται και µετά από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Όπως ο ∆ήµος Μονεµβασιάς  προβεί στην άσκηση  κατ’ εφαρµογή του 

άρθρου 72 παρ. 1 εδ ιγ΄ του Ν 3852/2010 την από 1 – 10 – 09 υπ’ αυξ. αρ. 

κατ. 721/ΤΜ193/09 πρόσθετη παρέµβασή του Ενώπιον του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Σπάρτης απευθυνόµενης, υπέρ του Θεοδώρου Γερασίµου 

Κουτσανδρέα,  κατοίκου ΤΚ Νοµίων ∆ήµου Μονεµβασιάς και κατά της 

Αγγελικής συζ. Μάριου Σαµπανίδη το γένος Σταύρου Γρηγορίου, κατοίκου 

Σπάρτης προς υποστήριξη, της από 23 – 09 – 09 ανακοίνωση ∆ίκης µε αυξ. 

αρ. κατ. 644/ΤΜ172/09 του Θεοδώρου Γερ. Κουτσανδρέα κατά της Αγγελικής 

Σαµπανίδη – Γρηγορίου και προς αντίκρουση της από 29 – 07 – 08 υπ’ αυξ. 

αρ. 641/ΤΜ147/08 κυρία αγωγή της Αγγελικής Γρηγορίου – Σαµπανίδη κατά 

του Θεοδώρου Γερ. Κουτσανδρέα ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Σπάρτης. 

Σε κάθε περίπτωση εγκρίνει καθ’ άπαν το περιεχόµενό της, την άσκηση 

της ήδη ασκηθείσης από 1 – 10 – 09 υπ’ αυξ. αρ. κατ. 721/ΤΜ193/09 ενώπιον 

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης απευθυνόµενης προσθέτου 

παρεµβάσεως του ∆ήµου Μονεµβασιάς υπέρ του Θεοδώρου Γερ. 

Κουτσανδρέα, κατοίκου ΤΚ Νοµίων Μονεµβασιάς κατά της Αγγελικής συζ. 

Μάριου Σαµπανίδη το γένος Σταύρου Γρηγορίου, κατοίκου Σπάρτης. 

 Επίσης εγκρίνει  ως ισχυρές και απρόσβλητες όλες τις έως σήµερα 

δικονοµικές και ουσιαστικές ενέργειες του ∆ήµου ενώπιον του Μονοµελές 

Πρωτοδικείου Σπάρτης από της ασκήσεως της 1-10-09 προσθέτου 
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παρεµβάσεως του έως και της υποστηρίξεως του κατά την συζήτηση της 12-

3-2010 και εις αντίκρουση της ανωτέρω κυρίας αγωγής της Αγγελικής 

Σαµπανίδη – Γρηγορίου κατά του Θεοδώρου Κουτσανδρέα. Τέλος 

επαναλαµβάνει το διορισµό ως πληρεξουσίου δικηγόρου και αντικλήτου του 

∆ήµου Μονεµβασιάς προς υποστήριξη της ανωτέρω προσθέτου 

παρεµβάσεως ,ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης κατά την 

επανασυζήτηση  της όλης υποθέσεως και φυσικά της ανωτέρω προσθέτου 

παρεµβάσεως ,την δικάσιµο της 13 Μαΐου 2011 ή σε οποιαδήποτε µετ’ 

αναβολή ή µετά από µαταίωση δικάσιµο , του δικηγόρου στο Πρωτοδικείο 

Σπάρτης κ. Κων/νου ∆ηµητράκουλα.  

 
    

     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)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε  

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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