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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 8/19-04-2016 
Αριθ.Αποφ.  82/2016 

ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων των κ.κ Μανάκου Ιωάννη κλπ. κατά του Δήμου 
Μονεμβασίας). 
         Στους Μολάους, σήμερα την  19-04-2016  ημέρα Τρίτη  και ώρα 16:00 μ.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  5123/15-04-2016 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) 

2 Δουμάνη Σοφία 

3.Μαρούσης Χαράλαμπος           

4. Σουρλάς Ιωάννης 

5. Καλογερίνης Ηλίας 

6. Αναγνωστοπούλου Ελένη    

         Χριστάκος Σταύρος 

 

  

  

     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 δεν  παρευρέθησαν. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το ανωτέρω   θέμα ανέφερε  τα εξής: 
 
    Με τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 
 
    Ο Πρόεδρος της επιτροπής καταρτίζει την ημερήσια διάταξη . Στην ημερήσια διάταξη 

αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος. Η επιτροπή 

μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της 
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ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον 

να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι΄αυτό με την ίδια πλειοψηφία  , πριν από την 

έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

6. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή 

γνωστοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που 

ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να 

επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να 

αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από 

τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.» 

 
1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.  

2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων 

προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2016. 

3. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. 

4. Έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή      

5. Επικαιροποίηση-έλεγχος δικαιολογητικών  του έργου με τίτλο  {Αντιπλημμυρικά 

έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου 

Μονεμβασίας}.  

6. Επανακαθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο {Προμήθεια και τοποθέτηση κεντρικών 

αγωγών ύδρευσης} , προϋπολογισμού 24.641,21€. 

7. Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων. 

8. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίου ΤΚ 

Λαχίου} προϋπολογισμού 4.975,35€.  

9. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής  οχημάτων και μηχανημάτων έργου του 

Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010). 

10. Σύνταξη έκθεσης εσόδων –εξόδων A΄ τριμήνου 2016 του Δήμου Μονεμβασίας. 

11. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά παροχή ειδικής νομικής 

γνωμοδότησης της ενεργειακής διασύνδεσης νήσου Κρήτης με την Πελοπόννησο}.  

 
        Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου 
ότι πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά τον ορισμό δικηγόρου  για 
εκπροσώπηση του Δήμου ,επί της  από 19-04-2016 αίτηση ς ασφαλιστικών μέτρων των 
κ.κ. Ιωάννη Μανάκου, Σαραντίτη Νικολάου , Μανάκου Κων/νου, Κατσαδώρου Γεωργίου, 
Βαρβαρέσου Χαράλαμπου & Περιβολάρη Χρόνη,     προκείμενου ο Δήμος να  διακόψει 
κάθε εργασία κατασκευής και εγκατάστασης κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων του 
αποχετευτικού έργου που συντελείται στην ΔΚ Νεάπολης, κάτι το οποίο σημαίνει μεγάλη 
καθυστέρηση για το εν λόγω έργο.   
      Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί αυτό το θέμα προς 
συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  
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Η  Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της, 
 την εισήγηση του προέδρου,  
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10,  
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια 

διάταξη πρέπει να συζητηθεί,   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

      Την συζήτηση του θέματος, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης, που αφορά τον ορισμό δικηγόρου  για εκπροσώπηση του Δήμου , 
στην από 19-04-2016 αίτηση  ασφαλιστικών μέτρων των κκ. Ιωάννη Μανάκου, Σαραντίτη 
Νικολάου , Μανάκου Κων/νου, Κατσαδώρου Γεωργίου, Βαρβαρέσου Χαράλαμπου, και 
Περιβολάρη Χρόνη,  προκειμένου  ο Δήμος διακόψει κάθε εργασία κατασκευής και 
εγκατάστασης κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων του αποχετευτικού έργου που συντελείται 
στην ΔΚ Νεάπολης. 
       Στη συνέχεια ο πρόεδρος είπε τα εξής:  

Από τη στιγμή που η  Ο.Ε. αποφάσισε ομόφωνα ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν 
ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι σημαντικό, θα αποφασίσει επί του 
περιεχομένου του θέματος και ανέφερε, ότι πρέπει να οριστεί δικηγόρος ο οποίος θα 
εκπροσωπήσει το Δήμο  , εφόσον στο Δήμο μας δεν υπηρετεί νομικός , στην συνέχεια 
κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν σχετικά. 
 
                Η ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση 

του Προέδρου , την από 19-04-2016 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των ανωτέρω κατά του 

Δήμου Μονεμβασίας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γυθείου  , τις διατάξεις  του 

άρθρου 72 του ν. 3852/2010 :   

     

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

 

       Ορίζει την δικηγόρο   κ. Μαζαράκη Ευγενία , προκειμένου να προβεί  στην  

εκπροσώπηση του Δήμου επί της από 19-04-2016 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κκ. 

Ιωάννη Μανάκου, Σαραντίτη Νικολάου , Μανάκου Κων/νου, Κατσαδώρου Γεωργίου, 

Βαρβαρέσου Χαράλαμπου, και Περιβολάρη Χρόνη, κατά του Δήμου Μονεμβασίας    

,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                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1)ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 
                                                                    2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 

                                 3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
                                                4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

                                           5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                  

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
Δελήγιαννης Νικόλαος 
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