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-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

(Ως προς την αναγραφή ονόματος
συμβολαιογράφου)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 17/18-08-2015
Αριθ.Αποφ. 207/2015
ΘΕΜΑ:
Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά κατάθεση
μηνυτήριας αναφοράς κατά των κ.κ Ελένης Χήρας Παναγιώτη Γκιουζέλη κ.λ. για
παραβίαση δικαστικών αποφάσεων).
Στους Μολάους, σήμερα, την 18-08-2015 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. 14073/14-08-2015 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. Χριστάκος Σταύρος

Μαρούσης Χαράλαμπος

3. Τσαφατίνου Κατερίνα

Καλογερίνης Ηλίας

4. Σουρλάς Ιωάννης
5. Αναγνωστοπούλου Ελένη
6. Βελιώτης Ευστάθιος
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 και παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών τα εξής:
Επί της από 15-01-2013 αίτησης περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων του
Νικολάου Παπαγεωργίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς, υπέρ του
οποίου άσκησε πρόσθετη παρέμβαση ο Δήμος Μονεμβασίας, κατά των 1. Ελένης
χήρας Παναγ. Γκιουζέλη, κατοίκου Χάρακα Λακωνίας, 2. Νικολάου Παναγ. Γκιουζέλη,
κατοίκου Μολάων Λακωνίας, 3. Θεοδώρας Παναγ. Γκιουζέλη, συζ. Δημ. Παράσχου,
κατοίκου Μολάων Λακωνίας και 4. Χριστίνας Παναγ. Γκιουζέλη, κατοίκου Χάρακα
Λακωνίας, εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 26/2013 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του
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Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς και εν συνεχεία μετά από αίτηση ανάκλησης της εν
λόγω απόφασης που κατετέθη από τους καθ’ ών, εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 60/2013
απόφαση ασφαλιστικών μέτρων. Οι αρχικοί καθ’ ών, Ελένη Γκιουζέλη κ.λ.π.,
άσκησαν κατά της υπ’ αριθμ. 60/2013 απόφασης ανακοπή και αίτηση αναστολής
εκτέλεσης, οι οποίες απερρίφθησαν με τις υπ’ αριθμ. 25/2014 και 26/2014 αποφάσεις
του Ειρ/κείου Επιδαύρου Λιμηράς. Εν συνεχεία ο Νικόλαος Παπαγεωργίου και ο
Δήμος Μονεμβασίας προχώρησαν στην εκτέλεση των υπ’ αριθμ. 26/2013 και 60/2013
αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς και με την υπ’ αριθμ. 12198/2013
άρση προσβολής δικαιώματος προσωπικότητας – άρση εμποδίων, του Δικαστικού
Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Σπάρτης Ιωάννη Βλαχάκη, έγινε άρση των εμποδίων
από το τμήμα της κοινοχρήστου πλατείας της τ.κ. Χάρακα, τα οποία παρανόμως
είχαν τοποθετήσει οι Ελένη Γκιουζέλη κ.λ.π., καταλαμβάνοντας έτσι τμήμα της
κοινοχρήστου πλατείας. Μετά την ως άνω εκτέλεση και άρση των εμποδίων από το
τμήμα της κοινοχρήστου πλατείας του Χάρακα, οι Ελένη Γκιουζέλη, Νικόλαος
Γκιουζέλης, Θεοδώρα Γκιουζέλη και Χριστίνα Γκιουζέλη, τοποθέτησαν εκ νέου, στον
επίδικο χώρο διάφορα αντικείμενα, εμποδίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και πάλι την
ακώλυτη χρήση της πλατείας από τους δημότες και λοιπούς επισκέπτες και
παραβιάζοντας τις μέχρι σήμερα εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις που
αναγνωρίζουν προσωρινά τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του επιδίκου.
Για το θέμα αυτό υπάρχει και η από 31-07-2015 γνωμοδότηση δικηγόρου.
Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε στα μέλη της, ότι έπειτα από τα
παραπάνω θα πρέπει να οριστεί δικηγόρος ο οποίος θα εκπροσωπήσει το Δήμο και να
καταθέσει μηνυτήρια αναφορά, εφόσον στο Δήμο μας δεν υπηρετεί νομικός , και στην
συνέχεια κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν σχετικά.
Στην συνέχεια πήρε το λόγο το μέλος της Ο.Ε κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη η οποία
ανέφερε ότι διαφωνεί με την ανάθεση σε δικηγόρο διότι πιστεύει ότι θα πρέπει να έχει ο
ίδιος ο Δήμος δικηγόρο για να χειρίζεται αυτές τις υποθέσεις.
Τα μέλη της ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους την
εισήγηση του Προέδρου, τις αριθ. 26/2013 & 60/2013 αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων
του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς, την από 31-07-2015 γνωμοδότηση, τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 :
Κατά πλειοψηφία

αποφασίζει

Διορίζει τη δικηγόρο κ. Παπαδάκη Σταυρούλα αναθέτοντας της την εκπροσώπηση
του Δήμου για την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά των Ελένης Γκιουζέλη,
Νικολάου Γκιουζέλη, Θεοδώρας Γκιουζέλη και Χρισίνας Γκιουζέλη, λόγω της
παραβίασης εκ μέρους των, των διατασσομένων δια των αριθ. 26/2013 & 60/2013
αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς και την
εκ νέου τοποθέτηση αντικειμένων εντός του επιδίκου, ενώ αυτό έχει απαγορευθεί
προσωρινά δια των εν λόγω αποφάσεων. Για την υποστήριξη της μηνυτήριας
αναφοράς

θα

πρέπει

να

ληφθούν,

ενώπιον

της

κ.

Σκουτάκη

Μαρίας-

Συμβολαιογράφου Επιδαύρου Λιμηράς, ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων, οι οποίες
θα κατατεθούν μαζί με τη μηνυτήρια αναφορά.
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Επίσης δίνει την εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο κ. Παπαδάκη
Σταυρούλα να παραστεί και να δηλώσει Υπεράσπιση του Δήμου μας κατά την
εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης και τυχών αναβολής 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 Μονεμβασιάς.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
3) ΤΣΑΦΑΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
4) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
5) ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Γεώργιος Κοντραφούρης

