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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 27/11-11-2020 
Αριθ.Αποφ. 296/2020    

ΘΕΜΑ: Περί άσκησης ή μη ένδικου μέσου κατά της αριθ.39/2020 διαταγής πληρωμής 

του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Σπάρτης .   

 

     Στους Μολάους, σήμερα την  11-11-2020  ημέρα Τετάρτη 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: 13547/06-11-2020, 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) Παπαδάκης Πιερρής 

5) Καλογερίνης Ηλίας 

6) Παναρίτης Ηλίας 

7) Κόκκορης Παναγιώτης (Αναπλ. Μέλος) 

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

  Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 23ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα   εξής: 
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 Το  άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) 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)……… 

      ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει 

για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, 

καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την 

κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον 

ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη 

απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση 

δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, 

εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, 

εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση 

ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση 

ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά 

στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και 

του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των 

προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη 

της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση 

ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.  

 

 Την αριθ.  39/2020 διαταγή πληρωμής  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης   η 

οποία εξεδόθη μετά από αίτηση  της «Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρία Ο.Τ.Α», με την οποία διατάχθηκε ο Δήμος Μονεμβασίας να καταβάλλει στην 

αιτούσα το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων (16.500,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α 

24%, ήτοι, το συνολικό ποσό των είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα  (20.460,00) 

ευρώ , με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 27/3/2018 μέχρι εξοφλήσεως , καθώς 

και διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ για δικαστική δαπάνη.  

 Την από 05-11-2020 , γνωμοδότηση της κ. Κοντάκου Κυριακής  σύμφωνα με την οποία,          

η ανωτέρω απαίτηση της αιτούσας εταιρίας κατά του Δήμου Μονεμβασίας, αφορά στο 

υπ’αριθμ.1153/27.3.2018 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών , ποσού 20.460 ,00 ευρώ, στο 

οποίο συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και εξεδόθη κατόπιν παροχής υπηρεσιών της 

αιτούσας προς το Δήμο Μονεμβασίας, και παραλαβής των ανατεθειμένων σε αυτή 
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εργασιών, δυνάμει του από 22.2.2018 1ου πρακτικού παραλαβής της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης  της από 28.12.2017 προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του 

Ν. 3852/2010, η οποία υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της αιτούσας. 

          Δεδομένου ότι οι ανωτέρω ανατεθειμένες στην αιτούσα ενέργειες έχουν εκτελεστεί και 

παραληφθεί ανεπιφύλακτα από την  αρμόδια Επιτροπή ενδεχόμενη άσκηση ανακοπής 

κατά της ανωτέρω διαταγής πληρωμής 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. 

     Κατόπιν των ανωτέρω, έχω την άποψη ότι δεν θα πρέπει να ασκηθεί ανακοπή κατά  της  

υπ’αριθμ. 39/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης. 

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

ένδικων μέσων κατά της αριθ.   39/2020 διαταγής πληρωμής  του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Σπάρτης ,  σύμφωνα και με την  από 05-11-2020  γνωμοδότηση της κ. 

Κοντάκου , 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 αριθ. 39/2020 διαταγή πληρωμής  του Ειρηνοδικείου 

Επιδαύρου Λιμηράς ,την γνωμοδότηση της κ. Κοντάκου   ,  

  

Αποφασίζουν ομόφωνα 

 Τη μη άσκηση του ένδικου μέσου της ανακοπής   κατά της  αριθ.  39/2020 διαταγής 

πληρωμής  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης,  με την οποία υποχρεώνεται   ο 

Δήμος  Μονεμβασίας να καταβάλλει  στην «Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α»  το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων (16.500,00) ευρώ 

πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι, το συνολικό ποσό των είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα  

(20.460,00) ευρώ , με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 27/3/2018 μέχρι 

εξοφλήσεως , καθώς και διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ για δικαστική δαπάνη.  

       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)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      6)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                             


