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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 25/09-10-2020 
 

Αριθ.Αποφ. 249/2020    

ΘΕΜΑ: Σύνταξη –κατάθεση –συζήτηση αίτησης ακύρωσης κατά σιωπηρής απόρριψης 

ενδικοφανούς  προσφυγής που άσκησε ο Δήμος Μονεμβασίας κατά της αριθ. 

134/2020 απόφαση της Ρ.Α.Ε. 

        Στους Μολάους, σήμερα την  09-10-2020  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: 11951/05-10-2020, 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)                     Παπαδάκης Πιερρής 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Καλογράνης Δημήτριος 

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παναρίτης Ηλίας 

6) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος) 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
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    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 9ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης ανάφερε τα  

εξής: 

     Με την αριθ. 113/2020 ΑΟΕ αποφασίστηκε  η άσκηση από τον Δήμο Μονεμβασίας  

ενδικοφανούς προσφυγής κατά της υπ’αριθμ. 134/2020 διοικητικής πράξης Χορήγησης 

Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε). 

   Μετά την παρέλευση τριμήνου από την κατάθεση αυτής συνάγεται ότι αυτή απορρίφθηκε 

σιωπηρά από την εκδούσα  Αρχή (Ρ.Α.Ε), και η ανωτέρω σιωπηρή άρνηση (όπως και η 

τυχόν εκδοθησόμενη στο μεταξύ απόφαση) προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης  ενώπιον 

του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ,  σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη 

συντέλεση της σιωπηρής απόρριψης.  

     Εν προκειμένω , η συντέλεση της σιωπηρής άρνησης της ενδικοφανούς προσφυγής 

που άσκησε ο Δήμος Μονεμβασίας συντελέστηκε την 3/9/2020 και έκτοτε εκκίνησε η 

60ήμερη προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών.  

      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. 

2. Για τις περιπτώσεις ιζ΄, ιη΄, ιθ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται 

ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της 

σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δημοτικό 

Συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της 

περίπτωσης ιβ’ της προηγούμενης παραγράφου. 

      Εν συνεχεία κατατέθηκε στο Δήμο μας η από 01-10-2020 γνωμοδότηση της έμμισθης 

δικηγόρου  του Δήμου κ. Κοντάκου Κυριακής στην οποία αναφέρεται ότι  συντρέχει λόγος 

να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της 

σιωπηρής άρνησης της Ρ.Α.Ε επί της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής που ο Δήμος 

Μονεμβασίας κατέθεσε κατά της υπ’αριθμ. 134/2020 διοικητικής πράξης Χορήγησης Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε), και 
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δεδομένου ότι οι τυχόν ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης δεν αναστέλλει αυτοδικαίως την 

εκτέλεση της προσβαλλόμμενης διοικητικής πράξης, θα πρέπει να ασκηθεί και αντίστοιχη 

αίτηση αναστολής κατά της ανωτέρω διοικητικής πράξης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

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

     Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία για 

τα ευρύτερα συμφέροντα του Δήμου, των κατοίκων αυτού και της τοπικής κοινωνίας και 

τέλος ότι  υπάρχουν συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που κατατείνουν σε κατάσταση 

ανάγκης από την πλευρά του Δήμου Μονεμβασίας, θεωρώ λοιπόν  ότι πρέπει η δικηγόρος 

του Δήμου να προχωρήσει στην άσκηση αίτησης  ακύρωσης  ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών κατά της σιωπηρής άρνησης της Ρ.Α.Ε επί της ανωτέρω ενδικοφανούς 

προσφυγής που ο Δήμος Μονεμβασίας κατέθεσε κατά της υπ’αριθμ. 134/2020 διοικητικής 

πράξης Χορήγησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  της Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) και στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη της ΟΕ να αποφασίσουν σχετικά. 

          Τα μέλη της ΟΕ αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του προέδρου ,την από 01-

10-2020 γνωμοδότηση της προαναφερόμενης δικηγόρου , το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 

όπως ισχύει :  

Ομόφωνα     αποφασίζει 

 

     Τη άσκηση αίτησης  ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της 

σιωπηρής άρνησης της Ρ.Α.Ε επί της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής που ο Δήμος 

Μονεμβασίας κατέθεσε κατά της υπ’αριθμ. 134/2020 διοικητικής πράξης Χορήγησης Άδειας 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) και δεδομένου 

ότι οι ασκηθείσα αίτηση ακύρωσης  δεν αναστέλλει αυτοδικαίως την εκτέλεση της 

προσβαλλόμενης  διοικητικής πράξης, να ασκηθεί και η αντίστοιχη αίτηση αναστολής κατά 

της ανωτέρω διοικητικής πράξης , ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.  

 

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)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                                                                                                                    
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