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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 22/01-09-2020 
 

Αριθ.Αποφ. 206/2020    

ΘΕΜΑ: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά αίτηση ΑΔΜΗΕ 

Α.Ε για καθορισμό προσωρινής τιμής αποζημίωσης απαλλοτριωμένης έκτασης). 

 

       Στους Μολάους, σήμερα την  01-09-2020  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 9802/27-08-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

      Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν πέντε(5) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος , 

δηλαδή:  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Παπαδάκης Πιερρής  

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παναρίτης Ηλίας 

6) Κόκκορης Παναγιώτης (Αναπλ. Μέλος) 

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
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    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 10ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα    εξής: 

 Την  από 03-07-2020 αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης 

απαλλοτριωμένης έκτασης, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία { Ανεξάρτητος 

Διαχειριστής μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας }  ΑΔΜΗΕ Α.Ε κατά του Δήμου 

Μονεμβασίας,  ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας και η οποία δικάσιμος 

έχει προσδιοριστεί την 21η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα.    

 Το άρθρο 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019) με το οποίο το  άρθρο 72 

του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της 

πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με 

μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να 

παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να 

αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, 

με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της 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 ΚΔΚ. 

       Κατόπιν των ανωτέρω  ο Πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε στα μέλη της , ότι πρέπει να 

οριστεί δικηγόρος ο οποίος θα εκπροσωπήσει το Δήμο, διότι η έμμισθη δικηγόρος του 

Δήμου κ. Κοντάκου Κυριακή  βρίσκεται σε άδεια λοχείας και κατά συνέπεια αδυνατεί να 

παρασταθεί στην εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης , προτείνοντας στα μέλη της ΟΕ να 

οριστεί δικηγόρος που θα εκπροσωπήσει τον Δήμο, την  κ. Αικατερίνη Δημαρέση του 

Βασιλείου (Α.Μ.593 ΔΣ Καλαμάτας ) και 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 03-07-2020 αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής 

μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριωμένης έκτασης, της ανώνυμης εταιρείας με την 
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επωνυμία { Ανεξάρτητος Διαχειριστής μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας }  ΑΔΜΗΕ Α.Ε 

κατά του Δήμου Μονεμβασίας  , το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει :       

 
Αποφασίζει   ομόφωνα   

 Διορίζει τη δικηγόρο κ. Αικατερίνη Δημαρέση του Βασιλείου (Α.Μ. 593 Δ.Σ 

Καλαμάτας),αναθέτοντας της, την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του 

Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας κατά την εκδίκαση της αίτησης καθορισμού 

προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης απαλλοτριωμένης έκτασης, της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία { Ανεξάρτητος Διαχειριστής μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας }  ΑΔΜΗΕ Α.Ε κατά του Δήμου Μονεμβασίας και στην οποία δίνει την 

εντολή και πληρεξουσιότητα  να δηλώσει υπεράσπιση  του Δήμου μας κατά την 

εκδίκαση της  ανωτέρω υπόθεσης και τυχών αναβολών αυτής . 

 

 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  οικ. έτους 2020 του Δήμου Μονεμβασίας. 

 

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

          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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