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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 9/18-04-2012
Αριθ.Αποφ. 63/2012
ΘΕΜΑ: ∆ήλωση παραίτησης από άσκηση ενδίκων µέσων κατά της αριθ.
9/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιµηράς [Αφορά αγωγή του κ.
Χαρίτου ∆ηµητρίου κατά του πρώην ∆ήµου Μολάων].
Στους Μολάους, σήµερα, την 18-04-2012 ηµέρα Τετάρτη

και ώρα 10:30 π.µ.

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 10133/11-04-2012
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.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
4. Μαυροµιχάλης Κων/νος
5. Μαρούσης Χαράλαµπος
6. Λύρας Χαράλαµπος
7.Χαραµής Αντώνης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο.
Ο Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των µελών της τα εξής:
• Τις διατάξεις του άρθρου 103 ,του ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/2006) «Νέος
∆ηµοτικός και κοινοτικός Κώδικας».
• Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
• Την υπ΄αριθ. πρωτ. 10430/17-04-2012 γνωµοδότηση του δικηγόρου κ.
Παναρίτη Κων/νου σύµφωνα µε την οποία προτείνεται η µη άσκηση ενδίκων
µέσων κατά της 9/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιµηράς ,
αναφέροντας ότι ή άρνηση της κ. Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για
την µη καταβολή του αιτουµένου στην ως άνω αγωγή ποσού, ουδόλως
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αναιρεί το γεγονός ότι ο τότε ∆ήµαρχος δια της υπογραφής του µε την
υπ΄αριθ. 3599/12-06-2006 σύµβαση δέσµευσε τον πρώην ∆ήµο Μολάων και
νυν ∆Ε Μολάων του ∆ήµου Μονεµβασιάς.
• Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ.ιγ του ν.
3852/2010 ορίζεται ότι : Η οικονοµική επιτροπή «αποφασίζει για την άσκηση
όλων των ενδίκων µέσων και ενδίκων βοηθηµάτων « ενώ µε την παρ. 2 του
ιδίου άρθρου ορίζεται ότι : « Για τις περιπτώσεις ιβ΄,ιγ΄ και ιδ΄ της
προηγούµενης παραγράφου , η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από
γνωµοδότηση δικηγόρου η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της
σχετικής απόφασης».
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω την µη άσκηση ενδίκων µέσων κατά της αριθ.
9/2010 απόφασης του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιµηράς , διότι όπως αναφέρεται και
στην γνωµοδότηση του δικηγόρου κ. Παναρίτη Κων/νου η άρνηση της κ. Επιτρόπου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ουδόλως αναιρεί το γεγονός ότι ο τότε ∆ήµαρχος δια της
υπογραφής του µε την υπ΄αριθ. 3599/12-06-2006 σύµβασης, δέσµευσε τον πρώην
∆ήµο Μολάων και νυν ∆Ε Μολάων του ∆ήµου Μονεµβασιάς και κατά συνέπεια η
άσκηση εφέσεως κατά της ανωτέρω αποφάσεως θα σήµαινε επιπλέον κόστος για το
∆ήµο αφού θα επιβαρυνθεί µε επιπλέον τόκους και δικαστικά έξοδα, χωρίς
ουσιαστικό αποτέλεσµα.
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 αριθ. 9/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου
Λιµηράς , την υπ΄αριθ. πρωτ. 10430/17-04-2012 γνωµοδότηση του
προαναφερόµενου δικηγόρου, το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 :
Ο µόφωνα

αποφασίζει

Εγκρίνει την παραίτηση από κάθε ένδικο µέσο κατά της αριθ. 9/2010 απόφασης
του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιµηράς , η οποία δέχεται την αγωγή του κ. Χαρίτου
∆ηµητρίου κατά του πρώην ∆ήµου Μολάων και νύν ∆Ε Μολάων του ∆ήµου
Μονεµβασιάς ως καθολικός διάδοχος του πρώην ∆ήµου Μολάων, και υποχρεώνει
τον εναγόµενο να καταβάλλει στον ενάγοντα το ποσό των δύο χιλιάδων ογδόντα δύο
ευρώ και πενήντα λεπτών (2.082,50 €) , νοµιµότοκα από την εποµένη της επιδόσεως
της αγωγής µέχρι την εξόφληση συν την δικαστική δαπάνη του ενάγοντα , η οποία
ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα ευρώ (140,00€).
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
πιο κάτω.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.
∆ελήγιαννης Νικόλαος

όπως

