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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 15/28-07-2015
Αριθ.Αποφ. 184/2015
ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση
του Δήμου { Αφορά άσκηση ή μη ένδικου μέσου της πρόσθετης παρέμβασης στην
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της κ. Ελευθερίας Γαλανού και λοιπών κατοίκων της
ΤΚ Λιρών για το χαραχτήρα κοινόχρηστου αγροτικού δρόμου στη θέση «Άκασσος»
της ΤΚ Λιρών της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας}.
Στους Μολάους, σήμερα, την 28-07-2015 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. 12815/24-07-2015 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. Σουρλάς Ιωάννης

Μαρούσης Χαράλαμπος

3. Καλογερίνης Ηλίας

Χριστάκος Σταύρος

4. Αναγνωστοπούλου Ελένη
5.Τσαφατίνου Κατερίνα (Αναπλ. Μέλος)
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 και παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της τα εξής:
Την από 09-07-2015 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της κ. Ελευθερίας Γαλανού και
λοιπών κατοίκων της ΤΚ Λιρών για το χαραχτήρα κοινόχρηστου αγροτικού δρόμου
στη θέση «Άκασσος» της ΤΚ Λιρών της ΔΕ Μονεμβασίας κατά του κ. Ανδρεσάκη
Νικολάου.
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Την υπ΄αριθ. πρωτ. 12283/16-07-2015 αίτηση των ανωτέρω με την οποία ζητούν
από το Δήμο την άσκηση από πλευράς του Δήμου της άσκησης του ένδικου μέσου
της πρόσθετης παρέμβασης για την υπεράσπιση του κοινόχρηστου χαραχτήρα του
επίδικου δρόμου.
Την από 21-07-2015 γνωμοδότηση της δικηγόρου κ. Κοντάκου Κυριακής σύμφωνα
με την οποία θεωρείται επιβεβλημένη για το συμφέρον του Δήμου αλλά και των
δημοτών του , η άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ των αιτούντων την
προστασία των ασφαλιστικών μέτρων για την υποστήριξη του αιτήματος τους να
αναγνωριστεί ο επίδικος δρόμος ως κοινόχρηστος αγροτικός.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε στα μέλη της , ότι ο κ.
Δήμαρχος, .λαμβάνοντας υπόψη την μείζονα σπουδαιότητα που έχει για το Δήμο μας
το όλο θέμα , σε συνδυασμό με το ότι η συζήτηση της ανωτέρω υπόθεσης ήταν η 2207-2015 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μολάων και πρέπει να γίνει ορισμός δικηγόρου
από την οικονομική επιτροπή ,εφόσον στο Δήμο μας δεν υπηρετεί νομικός για
εκπροσώπηση του Δήμου. Έτσι λόγω της συγκεκριμένης ημερομηνίας , και εφόσον
δεν είχε οριστεί ημερομηνία σύγκλησης της Ο.Ε, βάσει του άρθρου 58 παρ. 2 του
ν.3852/2010 μπορεί ο Δήμαρχος να αποφασίζει για θέματα που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της ΟΕ και οφείλει στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση να υποβάλλει προς
έγκριση τη σχετική απόφαση του.
Βάσει των ανωτέρω εξεδόθη η αριθ.

236/21-07-2015 απόφαση Δημάρχου περί

ορισμού της δικηγόρου κ. Κοντάκου Κυριακής , προκειμένου να προβεί στην άσκηση του
ένδικου μέσου της πρόσθετης παρέμβασης επί της από 09-07-2015 αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων

της κ. Ελευθερίας Γαλανού και λοιπών κατοίκων της ΤΚ Λιρών για

το χαραχτήρα κοινόχρηστου αγροτικού δρόμου στη θέση «Άκασσος» της ΤΚ Λιρών της
ΔΕ Μονεμβασίας κατά του κ. Ανδρεσάκη Νικολάου,, καθώς και να παραστεί κατά την
εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης και τυχόν αναβολών αυτής.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε συνεχίζοντας κάλεσε τα μέλη της αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του
Προέδρου , την από 09-07-2015 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της κ. Ελευθερίας Γαλανού
και λοιπών κατοίκων της ΤΚ Λιρών για το χαραχτήρα κοινόχρηστου αγροτικού δρόμου στη
θέση «Άκασσος» της ΤΚ Λιρών της ΔΕ Μονεμβασίας κατά του κ. Ανδρεσάκη Νικολάου,
την αριθ. 236/21-07-2015 απόφαση Δημάρχου, την από 21-07-2015 γνωμοδότηση της
δικηγόρου κ. Κοντάκου Κυριακής ,τις διατάξεις

των άρθρων 58 παρ. 2 &

3852/2010 :
Ο μόφωνα

αποφασίζει

72 του ν.
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Εγκρίνει την αριθ. 236/21-07-2015 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού της δικηγόρου
κ. Κοντάκου Κυριακής ,προκειμένου να προβεί

στην άσκηση του ένδικου μέσου της

πρόσθετης παρέμβασης επί της από 09-07-2015 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων

της κ.

Ελευθερίας Γαλανού και λοιπών κατοίκων της ΤΚ Λιρών για το χαραχτήρα κοινόχρηστου
αγροτικού δρόμου στη θέση «Άκασσος» της ΤΚ Λιρών της ΔΕ Μονεμβασίας κατά του κ.
Ανδρεσάκη Νικολάου, καθώς και να παραστεί κατά την εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης
και τυχόν αναβολών αυτής.
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 2015 του Δήμου Μονεμβασίας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
2) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
3) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
4) ΤΣΑΦΑΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

