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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 52/13-11-2017 
Αριθ.Αποφ. 308/2017    

ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά την άσκηση 
(σύνταξη & κατάθεση) αιτήσεως αναστολής & αιτήσεως ακυρώσεως κατά της 
υπ΄αριθ. 62994/12-07-2017 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & 
περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου }.   
 
         Στους Μολάους, σήμερα την  13-11-2017  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:30 π.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 26129/09-11-2017 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. Κόκκορης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος)            

3. Κολλιάκος Ιωάννης 

4. Χριστάκος Σταύρος 

5. Σουρλάς Ιωάννης 

6. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

           Καλογερίνης Ηλίας                              

 

 

      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 4o    θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών  τα εξής:  

      Την υπ΄αριθ.πρωτ.62994/12-07-2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & 

περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας 

και Ιονίου με θέμα : «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 
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ισχύος στο δίκτυο 4.8MW (και συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5.4 MW) της εταιρείας 

«WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε », στην περιοχή «Αλώνια» του Δ.Δ Ελληνικού του Δήμου Μονεμβασίας 

Ν. Λακωνίας»  . 

      Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι με την ανωτέρω απόφαση θεωρώ ότι θίγονται 

τα συμφέροντα του Δήμου μας,  και επειδή στο Δήμο δεν υπηρετεί νομικός προτείνω την 

ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο το οποίο θα προβεί στην άσκηση όλων των απαραίτητων 

ενδίκων μέσων για την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης. 

       Κατόπιν τούτου ζητήσαμε και λάβαμε την υπ΄αριθ. Πρωτ. 26093/09-11-2017 

γνωμοδότηση για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων από το δικηγορικό γραφείο  «Μάριος 

Χαϊνταρλής –Εύα Δημητριάδη & Συνεργάτες»  , για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 

62994/12-07-2017 απόφασης του  Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & περιβαλλοντικής 

Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με 

θέμα : «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος στο δίκτυο 4.8MW 

(και συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5.4 MW) της εταιρείας «WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε », στην 

περιοχή «Αλώνια» του Δ.Δ Ελληνικού του Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας» , σύμφωνα 

με την οποία κρίνεται αναγκαία για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου η 

άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και ακολούθως αιτήσεως αναστολής κατά της ανωτέρω 

αποφάσεως. 

     Κατόπιν αυτών σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.   

     Τα μέλη της ΟΕ  αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του Προέδρου , την 

υπ΄αριθ.πρωτ.  62994/12-07-2017 απόφαση του  Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & 

περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας 

και Ιονίου με θέμα : «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) 

ισχύος στο δίκτυο 4.8MW (και συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5.4 MW) της εταιρείας 

«WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε », στην περιοχή «Αλώνια» του Δ.Δ Ελληνικού του Δήμου Μονεμβασίας 

Ν. Λακωνίας» ,την υπ΄αριθ. Πρωτ. 26093/09-11-2017 γνωμοδότηση του ανωτέρω 

δικηγορικού γραφείου, την παρ. 2 του άρθρου 58 & το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 & μετά 

από διαλογική συζήτηση :    

   

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

      Αναθέτει στο δικηγορικό γραφείο «Μ. Χαϊνταρλή –Εύα Δημητριάδη & συνεργάτες»  την 

άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως(σύνταξη- κατάθεση)  , καθώς και αιτήσεως αναστολής 

κατά της υπ΄αριθ. πρωτ. 62994/12-07-2017 απόφασης του  Γενικού Διευθυντή 

χωροταξικής & περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα : «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Απόφασης 
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Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

(ΑΣΠΗΕ) ισχύος στο δίκτυο 4.8MW (και συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5.4 MW) της 

εταιρείας «WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε », στην περιοχή «Αλώνια» του Δ.Δ Ελληνικού του Δήμου 

Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας»  . 

    Η Ο.Ε με την παρούσα ειδική εντολή αναθέτει στο ανωτέρω δικηγορικό γραφείο όλες τις 

σχετικές ενέργειες , σύνταξη και κατάθεση δικογράφου Αιτήσεως Ακυρώσεως , σύνταξη 

υπομνημάτων  και εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 

και γενικότερα όποια τυχόν διαδικαστική ή άλλη ουσιαστική ενέργεια κριθεί αναγκαία από 

το ανωτέρω δικηγορικό γραφείο.  

           Το σύνολο  των προαναφερόμενων ενεργειών είναι δυνατό να εκτελούνται ,κατά 

την κρίση των προαναφερομένων δικηγόρων, από κοινού ή από τον καθένα χωριστά.     

       Η ανάθεση των συγκεκριμένων υποθέσεων στο δικηγορικό γραφείο Μ. Χαϊνταρλή –

Εύα Δημητριάδη & συνεργάτες 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 Μονεμβασίας ,σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων.   

  Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

             
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                                                      2)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                      3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                      4)ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                      5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  
                                                                       

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
 

  Δελήγιαννης Νικόλαος  
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