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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 19/24-07-2020 
Αριθ.Αποφ. 175/2020    

ΘΕΜΑ: Περί άσκησης η μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 3/2020 διαταγής πληρωμής  

του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς .  

     Στους Μολάους, σήμερα την  24-07-2020  ημέρα Παρασκευή 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: 7663/20-07-2020, 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 έξι (6) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος , δηλαδή:

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης      

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παπαδάκης Πιερρής 

6) Παναρίτης Ηλίας  

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος  (Αναπ. Μέλος) 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 8ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα   εξής: 
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 Την αριθ.  3/2020 διαταγή πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς  η οποία 

εξεδόθη μετά από αίτηση  της Αστικής Επαγγελματικής Δικηγορικής Εταιρείας 

«ΜΑΡΓΕΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ- ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΑΤΑ Δικηγορική Εταιρεία», και με την 

οποία διετάχθη ο Δήμος Μονεμβασίας να καταβάλλει  να καταβάλλει στην αιτούσα 

εταιρεία τα κάτωθι χρηματικά ποσά : 

α) για επιδικασθείσα απαίτηση (που πηγάζει από δικηγορική αμοιβή) ποσό  3.720 ευρώ 

β ) για δεδουλευμένους τόκους από 8/2/2020 έως 6/7/2020 ποσό 90,87 ευρώ, 

γ ) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, ποσό 165 ευρώ, και  

δ) για λήψη απογράφου , αντίγραφο, για σύνταξη και υπογραφή της επιταγής προς 

εκτέλεση, και για έξοδα επίδοσης, ποσό 100 ευρώ,  

 δηλαδή συνολικά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ  και ογδόντα 

επτά λεπτών (4.075,87 €). 

 Την από 20-07-2020 , γνωμοδότηση της κ. Κοντάκου Κυριακής  σύμφωνα με την οποία, 

μια τέτοια ενέργεια πιθανολογείται να μην έχει  κανένα αποτέλεσμα, ενώ επιπλέον  θα 

διογκώσει περαιτέρω το ποσό το οποίο θα κληθεί ο Δήμος να καταβάλλει στην αιτούσα, 

αφού στο ανωτέρω ποσό θα υπολογιστούν επιπλέον τόκοι, επιπλέον δικαστική δαπάνη 

λόγω της ήττας του Δήμου στην ασκηθείσα ανακοπή καθώς και επιπλέον επιδόσεις. 

Ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι στην ουσία της θα απορριφθεί τυχόν ασκηθείσα 

ανακοπή είναι ότι δυνάμει της υπ’αριθμ. 193/24-9-2019 απόφασης της,  η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας προχώρησε στη σχετική ανάθεση στην ανωτέρω 

προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του Α2 Πολιτικού Τμήματος του  

Άρειου Πάγου στην υπόθεση μετά από άσκηση αίτησης Αναίρεσης εκ μέρους του 

Ελληνικού Δημοσίου κατά της αριθ. 32/2008 απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου.   

Η αμοιβή της ανωτέρω εγκρίθηκε , δυνάμει της υπ’αριθμ. 202/2019 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας , ενώ οι ανατεθειμένες στην αιτούσα 

ενέργειες πραγματοποιήθηκαν ενώπιον του Αρείου Πάγου και κατόπιν αυτών εξεδόθη η 

υπ’αριθμ. 1476/2019 ευνοϊκή για το Δήμο απόφαση . 

      Κατόπιν των ανωτέρω ο κ.  Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Ο.Ε., την μη άσκηση 

ένδικων μέσων κατά της αριθ.   3/2020 διαταγής πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου 

Λιμηράς,  σύμφωνα και με την  από 20-07-2020  γνωμοδότηση της κ. Κοντάκου , και  στην 

συνέχεια κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν σχετικά. 

     Τα μέλη της Ο.Ε κ.κ. Παναρίτης Ηλίας και  Μαστορόπουλος Νεκτάριος δήλωσαν παρών.   

     Τα μέλη της ΟΕ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους την 

εισήγηση του Προέδρου ,την αριθ. 3/2020 διαταγή πληρωμής  του Ειρηνοδικείου 

Επιδαύρου Λιμηράς ,την γνωμοδότηση της κ. Κοντάκου   ,  
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Αποφασίζουν ομόφωνα 

 

 Τη μη άσκηση του ένδικου μέσου της ανακοπής   κατά της  αριθ.  3/2020 διαταγής 

πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς , η    οποία υποχρεώνει   το Δήμο 

Μονεμβασίας να καταβάλλει  στην  Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρεία 

«ΜΑΡΓΕΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ- ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΑΤΑ Δικηγορική Εταιρεία» χρηματικό ποσό 

4.075,87 € συνολικά και συγκεκριμένα ως εξής:  

α) για επιδικασθείσα απαίτηση (που πηγάζει από δικηγορική αμοιβή) ποσό  3.720,00 ευρώ 

β ) για δεδουλευμένους τόκους από 8/2/2020 έως 6/7/2020 ποσό 90,87 ευρώ, 

γ ) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, ποσό 165,00 ευρώ, και  

δ) για λήψη απογράφου , αντίγραφο, για σύνταξη και υπογραφή της επιταγής προς 

εκτέλεση, και για έξοδα επίδοσης, ποσό 100,00 ευρώ .  

 

   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)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ 

                                                                      5) ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ         

                                                                      6) ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

                                               


