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ΘΕΜΑ: Περί άσκησης ή μη προσφυγής κατά της υπ΄αριθ. πρωτ. 307117/5466/29-11-

2019 απόφαση της περιφέρειας Πελοποννήσου (Τμήμα περιβάλλοντος και 

Υδροοικονομίας  ΠΕ Λακωνίας) περί υποβολής διοικητικού προστίμου για την 

δημιουργία ανεξέλεγκτου χώρου διάθεσης απορριμμάτων.   

        Στους Μολάους, σήμερα την  29-01-2020  ημέρα Τετάρτη 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. 848/24-01-2020 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)                   Καλογερίνης Ηλίας 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Παναρίτης Ηλίας      

3) Σουρλάς Ιωάννης     

4) Παπαδάκης Πιερρής                                       

5) Καλογράνης Δημήτριος   

6) Μαρούσης Χαράλαμπος (Αναπλ. Μέλος) 

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος  (Αναπλ. Μέλος)  

 
    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 και  παρευρέθησαν. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 8ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης  ανέφερε  τα 

εξής:  

     Με την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 307117/5466/29-11-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΖ27Λ1-5ΓΩ) απόφαση του 

Περιφερειάρχη  Λακωνίας επεβλήθη στο Δήμο Μονεμβασίας πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ 

(2.000,00 €) για παράβαση του Ν. 1650/86 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Ν. 



4042/2012 (άρθρο 37 παρ.3), κατόπιν της από 29/7/2019 έκθεσης αυτοψίας που 

συντάχθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Λακωνίας στο ΧΑΔΑ 

στη θέση «Αγραπιδόλουτσα» της Δ.Ε Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας. 

     Δεδομένου ότι αφενός ζημιώνεται οικονομικά ο Δήμος Μονεμβασίας με την επιβολή του 

προστίμου των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), ότι ο σχετικός φάκελος δικογραφίας  έχει 

διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα και τέλος ότι  υπάρχουν συγκεκριμένα πραγματικά 

περιστατικά που κατατείνουν σε κατάσταση ανάγκης από την πλευρά του Δήμου 

Μονεμβασίας, θεωρώ σκόπιμη την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Τρίπολης, κατά της ανωτέρω πράξης για την ακύρωση αυτής, με 

καταληκτική προθεσμία την 7/2/2020.       

     Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος ανέφερε  ότι σύμφωνα με 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)……… 

ιη)Αποφασίζει  για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων  βοηθημάτων  και των ένδικων 

μέσων καθώς και για την παραίτηση  από αυτά . 

     Εν συνεχεία κατατέθηκε στο Δήμο μας η από 24-01-2020 γνωμοδότηση της έμμισθης 

δικηγόρου  κ. Κοντάκου Κυριακής σύμφωνα με την οποία ο Δήμος έχει την δυνατότητα να 

καταθέσει  προσφυγή  ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης για την 

προαναφερόμενη υπόθεση , την οποία και  θέτω υπόψη των μελών της Ο.Ε..    

     Κατόπιν των ανωτέρω  ο πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε στα μέλη της , ότι πρέπει η 

δικηγόρος του Δήμου να συντάξει και να καταθέσει προσφυγή  κατά της ανωτέρω 

απόφασης της Περιφερειάρχη Πελοποννήσου   καθώς και να παραστεί κατά την εκδίκαση 

της εν λόγω υπόθεσης  για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου  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 24-01-2020 γνωμοδότηση της προαναφερόμενης 

δικηγόρου , το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει :   

 

Ομόφωνα     αποφασίζει 

 



     Τη άσκηση προσφυγής  κατά της  υπ΄αριθμ. Πρωτ. 307117/5466/29-11-2019 (ΑΔΑ: 

9ΒΖ27Λ1-5ΓΩ) απόφασης του Περιφερειάρχη  Πελοποννήσου, ενώπιον του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Τρίπολης για την ακύρωση της , σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται  

πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) για παράβαση του Ν. 1650/86 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει και του Ν. 4042/2012 (άρθρο 37 παρ.3), κατόπιν της από 

29/7/2019 έκθεσης αυτοψίας που συντάχθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Λακωνίας στο ΧΑΔΑ στη θέση «Αγραπιδόλουτσα» της Δ.Ε Βοιών 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)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ      

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            

                                                5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

                                                         6) ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
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