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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 21/05-06-2018 

Αριθ.Αποφ. 104/2018    

ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου {Αφορά σύνταξη-
κατάθεση –παράσταση αίτησης αναστολής  κατά της υπ΄αριθ. Πρωτ.  40394/29-09-
2017 Απόφασης του υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας ενώπιον του  
Συμβουλίου Επικρατείας}.   
 
       Στους Μολάους, σήμερα την  05-06-2018  ημέρα Τρίτη  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. 6772/01-06-2018 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.ΜαυρομιχάληςΚων/νος Πρόεδρος)   

2. Κόκκορης Παναγιώτης 

3. Χριστάκος Σταύρος 

4. Σουρλάς Ιωάννης 

5.Καλογερίνης Ηλίας 

6. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

 

 

             Κολλιάκος Ιωάννης 

 

 

 

                               

      

 

          

      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 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα εξής:  

        Την από 28-11-2017 αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Μονεμβασίας , κατά της υπ΄αριθ. 

Πρωτ.  40394/29-09-2017 Απόφασης του υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας που 
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αφορά «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την Διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 kv 

Πελοποννήσου –Κρήτης (Υ/Σ ΜΟΛΑΩΝ-Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ)», και η οποία αίτηση θα συζητηθεί 

μετά από αναβολή στις 10-10-2018 ημέρα Τετάρτη  ενώπιον Ε’ τμήματος του Συμβουλίου 

της Επικρατείας. 

Ειδικότερα, δυνάμει της υπ΄αριθ. Πρωτ.  40394/29-09-2017 Απόφασης του 

υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας θίγονται τα συμφέροντα του Δήμου μας επειδή η 

εγκατάσταση των πυλώνων  και των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής 

τάσης θα επιβαρύνει περιβαλλοντικώς την άμεση περιοχή διελεύσεως αλλά και την 

ευρύτερη περιοχή. 

Κατόπιν αυτών θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμο για τα συμφέροντα του Δήμου  η άσκηση 

αιτήσεως αναστολής κατά της εν λόγω εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων του έργου και 

συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε : ο ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») 

προβλέπει στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περιπτώσεως ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 ότι 

με απόφαση της οικονομικής επιτροπής «είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε 

δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν 

ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή 

εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.». 

Σύμφωνα δε με την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 281 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ. – Ν. 3463/2006), «για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών 

ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη 

νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού 

ή του κοινοτικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων [δηλαδή 

των ορίων που ορίζονται από τον Κώδικα περί Δικηγόρων]. Η σχετική απόφαση 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους». 

Η παραπάνω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου 

Μονεμβασίας, διότι η εγκατάσταση των πυλώνων  και των γραμμών μεταφοράς 

ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης θα επιβαρύνει περιβαλλοντικώς την άμεση περιοχή 

διελεύσεως αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας. Συνεπώς απαιτεί τον χειρισμό 

της από δικηγόρο με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα της διοικητικής 

δικαιοσύνης και ιδιαίτερα της ακυρωτικής διαδικασίας. Σημειωτέον ότι στον Δήμο 

Μονεμβασίας δεν υπάρχει δικηγόρος διορισμένος με παγία αντιμισθία. 

Η δικηγόρος Αγγελική Χαροκόπου διαθέτει την εξειδικευμένη αυτήν γνώση και 

εμπειρία, καθώς ειδικεύεται στο Διοικητικό Δίκαιο, έχει 11ετή διδασκαλία σε μεταπτυχιακό 

τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχει χειρισθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα 

διοικητικά δικαστήρια άνω των 400 υποθέσεων. Το γραφείο της είναι, δε, οργανωμένο με 

συνεργάτες κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων και εξειδικευμένης εμπειρίας. Ως εκ τούτου η 
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Αγγελική Χαροκόπου διαθέτει την απαιτούμενη ειδική εμπειρία και γνώση και αναλόγως 

οργανωμένο γραφείο για τον χειρισμό της συγκεκριμένης υποθέσεως. Με τον τρόπο αυτόν 

θα εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση και η παροχή νομικής υποστήριξης 

υψηλού επιπέδου στον Δήμο μας. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

 τις διατάξεις των περιπτώσεων ιγ΄ και ιε΄ της παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 72 

του ν. 3852/2010.      

 Την 28-11-2017 αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Μονεμβασίας κατά της υπ΄αριθ. 

πρωτ.  40394/29-09-2017 Απόφασης του υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας  

 Την από 16-05-2018 γνωμοδότηση της κ. Χαροκόπου.  

 τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

      Αναθέτει στη δικηγόρο  κ. Χαροκόπου Αγγελική   την άσκηση αιτήσεως αναστολής 

(σύνταξη- κατάθεση-παράσταση )  , κατά της υπ΄αριθ. πρωτ. 40394/29-09-2017 

απόφασης του  Υπουργού Περιβάλλοντος & ενέργειας με θέμα : «Έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων για την Διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 kv Πελοποννήσου –

Κρήτης (Υ/Σ ΜΟΛΑΩΝ-Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ)»  . 

    Η Ο.Ε με την παρούσα ειδική εντολή αναθέτει στην  ανωτέρω δικηγόρο   όλες τις 

σχετικές ενέργειες που θα απαιτηθούν όπως  σύνταξη και κατάθεση δικογράφου Αιτήσεως 

αναστολής, καθώς και παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας   και γενικότερα 

όποια τυχόν διαδικαστική ή άλλη ουσιαστική ενέργεια κριθεί αναγκαία από την  ανωτέρω 

δικηγόρο.  

    Η ανάθεση της συγκεκριμένης υπόθεσης  στη δικηγόρο  κ. Χαροκόπου Αγγελική  

πραγματοποιείται ,λόγω  της μεγάλης της εμπειρίας και εξειδίκευσης που διαθέτει σε 

θέματα της διοικητικής δικαιοσύνης και ιδιαίτερα της ακυρωτικής διαδικασίας.    Η αμοιβή 

της δικηγόρου  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)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                
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