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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 05/05-02-2018 

Αριθ.Αποφ. 18/2018    

ΘΕΜΑ:    Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά προσδιορισμό 
αξίας τμημάτων γης εντός σχεδίου ΔΚ Νεάπολης του Δ. Μονεμβασίας και 
συγκεκριμένα στην οδό Ψαφακίου (τομέας Δ) όπως αυτά αποτυπώνονται στο 
κτηματολογικό  διάγραμμα της κυρωμένης πράξης αναλογισμού με την υπ΄αριθ. 
186077/3455/2016 Απόφαση Περιφερειάρχη). 
 

         Στους Μολάους, σήμερα την  05-02-2018  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. 1498/01-02-2018 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.Σουρλάς Ιωάννης 

3. Καλογερίνης Ηλίας      

4. Χριστάκος Σταύρος 

5. Κολλιάκος Ιωάννης 

6. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

         Κόκκορης Παναγιώτης 

   

 

 

      

 

         

     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 δεν παρευρέθησαν. 

      Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε  τα 

εξής:  

     Προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος στην διάνοιξη τμήματος της οδού Ψαφακίου 

στην ΔΚ Νεάπολης  σύμφωνα με την 2/2015 «πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού 

αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας (με αριθμό πρωτ. 18498/8-10-2015 της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας) πρέπει να 
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αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες που θίγονται από αυτή , κατόπιν αυτού  θα πρέπει ο Δήμος να 

προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου  να οριστεί προσωρινή τιμή μονάδος 

απαλλοτριωμένης έκτασης εντός του ρυμοτομικού σχεδίου ΔΚ Νεάπολης του Δήμου 

Μονεμβασίας για την διάνοιξη τμήματος της οδού Ψαφακίου. 

       Κατόπιν λοιπόν αυτού , &  σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 

πρέπει να ορίσουμε δικηγόρο ο οποίος θα προβεί σε κατάθεση αίτησης στο Εφετείο 

Καλαμάτας για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος απαλλοτριωμένης έκτασης 

τμήματος της οδού Ψαφακίου στην ΔΚ Νεάπολης  , εφόσον στο Δήμο μας δεν υπηρετεί 

νομικός , στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν σχετικά. 

    Τα μέλη της ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους την 

εισήγηση του Προέδρου , το άρθρο 13 (Υπολογισμός της αξίας απαλλοτριωμένου 

ακινήτου) & άρθρο 18 (Διαδικασία προσδιορισμού αποζημίωσης) του ν. 2882/01 ,  το 

άρθρο 103 παρ. 2ι του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.:       

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

 

          Διορίζει τη δικηγόρο Πρωτοδικείου Σπάρτης Κοντάκου Κυριακής  στην οποία δίνει 

την εντολή να προβεί σε κατάθεση αίτησης στο Εφετείο Καλαμάτας  προκειμένου να 

καθοριστεί η προσωρινή τιμή μονάδος στην οδό Ψαφακίου (τομέας Δ) όπως αυτά 

αποτυπώνονται στο κτηματολογικό  διάγραμμα της κυρωμένης πράξης αναλογισμού με 

την υπ΄αριθ. 186077/3455/2016 Απόφαση Περιφερειάρχη) 

       To 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  οικονομικού έτους 2018  του Δήμου Μονεμβασίας. 

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

             
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                      2)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      3)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      4)ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                      5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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