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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 5/12-02-2019
Αριθ.Αποφ. 33/2019
ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά σύνταξη –
κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ).
Στους Μολάους, σήμερα την

12-02-2019

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. 1641/07-02-2019 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
1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σουρλάς Ιωάννης

2) Κόκκορης Παναγιώτης
3) Κολλιάκος Ιωάννης
4) Καλογερίνης Ηλίας
5) Χριστάκος Σταύρος
6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της τα εξής:
Ο Δήμος Μονεμβασίας είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος μιας έκτασης
συνολικού εμβαδού 826,54 τ.μ. στη θέση «Άγιος Στέφανος» ΤΚ Νομίων Δ.Ε Μονεμβασίας
του Δήμου Μονεμβασίας, μη άρτιου και οικοδομήσιμου, εντός του οποίου ευρίσκεται
δημοτική δεξαμενή ύδρευσης 60,83 τ.μ. και δύο δημοτικές γεωτρήσεις.

Η ανωτέρω

έκταση απεικονίζεται στο από Φεβρουαρίου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου.
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Πριν λίγες ημέρες ο Δήμος πληροφορήθηκε ότι η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΙΗΣ
Α.Ε» η οποία θέλει να αγοράσει το συνολικό αγροτεμάχιο από τον κ. Σεμπέπο Δημήτριο
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η ανωτέρω έκταση του Δήμου, πιέζει

δημόσιες

Υπηρεσίες προκειμένου να λάβει κωδικούς ΕΜΣΥ των δημοτικών γεωτρήσεων, οι οποίοι
είναι απαραίτητοι για τη σύνταξη οποιουδήποτε μεταβιβαστικού συμβολαίου περιλαμβάνει
γεώτρηση (δημοτική ή ιδιωτική).
Κατόπιν των ανωτέρω συντρέχει ζήτημα έμπρακτης διατάραξης της νομής του Δήμου
από τους Δημήτριο Σεμπέπο και Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΙΓΙΗΣ Α.Ε» σχετικά
με την έκταση όπου ευρίσκονται η δημοτική δεξαμενή και οι δύο γεωτρήσεις στον οικισμό
Αγίου Στεφάνου τ.κ. Νομίων, έκταση την οποία η ανώνυμη εταιρία επιχειρεί να ιδιοποιηθεί
με τη σύνταξη μεταβιβαστικού συμβολαίου από το φερόμενο κύριο αυτής Δημήτριο
Σεμπέπο.
Η ενέργεια αυτή προσβάλλει τη νομή του Δήμου στην έκταση αυτή και θα πρέπει να
αποτραπεί με την κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (με αίτημα προσωρινής
διαταγής) στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο (Επιδαύρου Λιμηράς), δεδομένου ότι συντρέχει
επείγουσα περίπτωση λήψης ασφαλιστικών μέτρων για την προάσπιση των συμφερόντων
του Δήμου και την συνέχιση της ομαλής υδροδότησης των κατοίκων του Αγίου Στεφάνου.
Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι βάσει του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 στις
αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής ανήκει η άσκηση όλων των ενδίκων μέσων μετά
από γνωμοδότηση Δικηγόρου.
Εν συνεχεία κατατέθηκε στο Δήμο μας η από 08-02-2019 γνωμοδότηση της

κ.

Κοντάκου Κυριακής σύμφωνα με την οποία ο Δήμος έχει την δυνατότητα να καταθέσει
αίτηση

Ασφαλιστικών

μέτρων

ενώπιον

των

αρμοδίων

δικαστηρίων

για

την

προαναφερόμενη υπόθεση , την οποία και θέτω υπόψη των μελών της Ο.Ε..
Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε κ. Κόκκορης Παναγιώτης καταψηφίζει την ανωτέρω ανάθεση
ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις λεκτικές απειλές που δέχθηκε από την Αντιδήμαρχο κ.
Τραϊφόρο Παναγιώτη.
Κατόπιν των ανωτέρω

ο πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε στα μέλη της , ότι πρέπει να

οριστεί δικηγόρος ο οποίος θα καταθέσει κάθε απαραίτητο ένδικο μέσο για την προάσπιση
των συμφερόντων του Δήμου και θα εκπροσωπήσει τον Δήμο , 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 ,την από 08-02-2019 γνωμοδότηση της προαναφερόμενης
δικηγόρου , το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 :
Κατά πλειοψηφία

αποφασίζει

ΑΔΑ: ΩΛΚΙΩΚ9-07Κ
3

Α) Διορίζει τη δικηγόρο Κοντάκου Κυριακή

αναθέτοντας της την εκπροσώπηση του

Δήμου ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων , στην οποία δίνει την εντολή και
πληρεξουσιότητα να προβεί στην σύνταξη και κατάθεση όλων των αναγκαίων ενδίκων
μέσων και να δηλώσει Υπεράσπιση του Δήμου μας κατά την εκδίκαση της ανωτέρω
υπόθεσης και τυχών αναβολών αυτής.
Β) To κόστος ανάθεσης των ανωτέρω εργασιών 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 2019 του Δήμου Μονεμβασίας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3)ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
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