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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 109/2020
Στους Μολάους σήμερα στις 06 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ.
έως 13:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/1103-2020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την αριθ. 40/αριθ.
πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και ύστερα από την με αριθμό 10/0107-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).
Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν και τα 27, ήτοι.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
Κανείς
2.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
Αντιδήμαρχος
4. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
5. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
6. Μαυρομιχάλης Κων.
Αντιδήμαρχος
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
9.
Αρρώνης Παντελεήμων
10. Καλογερίνης Ηλίας
11. Κολλιάκος Ιωάννης
12. Παπαδάκης Πιερρής
13. Πετράκης Χρήστος
14. Χαραμή Μαρία
15. Τσαφατίνου Κατερίνα
16. Νικολινάκος Παναγιώτης
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
18. Βλάχου Άννα
19. Κόκκορης Παναγιώτης
20. Παναρίτης Ηλίας
21. Γουναλάκης Ιωάννης
22. Κουλουβάκος Βασίλειος
23. Καλογράνης Δημήτριος
24. Ραφαηλίδη Βασιλική
25. Κόκκορης Παναγιώτης
26. Σπυριδάκου Θεοδούλη
27. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Γεωργουδής Ιωάννης
Νεάπολης και Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων.
Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά.
Η παράταξη «ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» κατέθεσαν την εξής δήλωση:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Προς: κύριο Πρόεδρο δημοτικού
1

ΑΔΑ: ΩΕ28ΩΚ9-ΨΤΒ

συμβουλίου
«ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ»
Μολάοι 6-7-2020
Κύριε πρόεδρε μετά λύπης μας βλέπουμε για άλλη μια φορά να γίνεται το
συμβούλιο δια περιφοράς, όπως επιλέγει η δημοτική αρχή, αρνούμενη να
δεχτεί τις εναλλακτικές σχετικές προτάσεις που έχουμε καταθέσει.
Η διαδικασία αυτή εκτός των άλλων δεν συμβάλει στη σωστή λειτουργία
των θεσμών, αφού έχει καταργηθεί ο διάλογος και η δυνατότητα όλων των
συμβούλων να καταθέσουν δια ζώσης προτάσεις, ιδίως μάλιστα για επείγοντα
και τρέχοντα θέματα ώστε ο Δήμος να ασχοληθεί με την επίλυσή τους.
Για παράδειγμα αφού και ο κύριος δήμαρχος στο παρελθόν είχε εκφράσει
την επιθυμία να συσταθεί επιτροπή για κάποιες απαραίτητες τροποποιήσεις
στα θεσμοθετημένα ή εν εξελίξει ΣΧΟΟΑΠ θα έπρεπε τώρα που το ΥΠΕΝ
έστειλε στους Δήμους έγγραφο για την ενεργοποίηση νέου προγράμματος για
εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων να απευθυνθεί και στο σύλλογο
μηχανικών που είχαν στο παρελθόν επεξεργαστεί διάφορες κατευθύνσεις και
προτάσεις και να γίνει εκτενής διάλογος για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα.
Επίσης υπάρχει το πολύ σοβαρό θέμα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης
στον κάμπο των Μολάων με τα ανεπεξέργαστα υπολείμματα στα κανάλια
απορροής για το οποίο θα θέλαμε να πληροφορηθούμε τις σχετικές ενέργειες
που έχει κάνει ο Δήμος.
Υπάρχουν επίσης και πολλά άλλα θέματα που μόνο δια ζώσης θα
μπορούσαν να τεθούν και να συζητηθούν ώστε να προκύψει μέσα από
διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με όλους τους δημοτικούς συμβούλους, η
καλύτερη δυνατή λύση.
Όσον αφορά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης σας κάνουμε γνωστό ότι
ψηφίζουμε θετικά για το 2ο, το 9ο και το 10ο ενώ στα άλλα απέχουμε για τους
λόγους που προαναφέραμε και με τις επιφυλάξεις που έχουμε εκφράσει
αναλυτικά και στο παρελθόν.
Μετά τιμής
Ο δημοτ. σύμβουλος κος Γουναλάκης κατέθεσε την εξής δήλωση: <<Βλέποντας την κατ’
εμέ ακατανόητη συνέχιση της σύγκλισης Δ.Σ. δια περιφοράς, αλλά διαισθανόμενος, ότι μπορεί να
συνεχίσει αυτή η τακτική και μετά το άνοιγμα των αεροδρομίων από Αμερική-Τουρκία-Βραζιλία
κτλ θα πω καταγγέλλοντας αυτή την άστοχη μεθόδευση από το Δήμαρχο. Εκτός των τρέχοντα
διαδικαστικά ή και επείγοντα θέματα του Δήμου που έρχονται προς συζήτηση στο ΔΣ υπάρχουν
και κοινωνικά προβλήματα που θα είχαν τύχει γνωστοποίησης στο Δ.Σ. από σύμβουλος της
συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης ώστε ο Δήμος να πράξει για την επίλυσή τους. π.χ. α) Ο
Δήμαρχος αφού είχε εμφανώς εκφράσει την επιθυμία του να συγκληθεί μια επιτροπή για
τροποποιήσεις στα θεσμοθετημένα ΣΧΟΟΑΠ-ΓΠΣ- αλλά και στα εν εξελίξει για να μην
επαναληφθούν ανάλογες αστοχίες δεν θα έπρεπε τώρα που το «ΥΠΕΝ» έστειλε στους Δήμους
έγγραφο για ενεργοποίηση προγράμματος για την εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, να
απευθύνει και στο Σύλλογο Μηχανικών Επιδαύρου Λιμηράς που είχαν επεξεργαστεί κατευθύνσεις
και προτάσεις. Αναμένω μια απάντηση και δεν πιστεύω (ακόμα) ότι είμαι αιθεροβάμων. β) Δεν
ξέρω αν παρακολουθεί ο Δήμος και ο Δήμαρχος ιδιαίτερα λόγω γνώσης και του αντικειμένου, το
μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα του Κάμπου των Μολάων – με την επιφανειακή απόθεση
υπολειμμάτων ανεπεξέργαστων σε κανάλια απορροής ομβρίων – περιμένουμε την έκθεση μετά
την αυτοψία 3 υπηρεσιών της Περιφέρειας και συγκέντρωση πολλών υπογραφών. Πιστεύω ότι η
βιωσιμότητα για να υπάρξει πρέπει να είναι συγχρόνως περιβαλλοντική-οικονομική-κοινωνικήπολιτισμική, σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνδράμουμε>>.
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Η δημ. σύμβ. κα Σπυριδάκου κατέθεσε την εξής δήλωση: <<Καταψηφίζω όλα τα θέματα
του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς η Δημοτική Αρχή επιλέγει ο Δήμος μας να
συνεχίζει να συνεδριάζει «δια περιφοράς», παρόλο που έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα
ώστε η υπεύθυνοι να προσαρμοστούν στη σταδιακή κανονικότητα. Η Πανδημία αποτελεί πλέον
δικαιολογία και πιθανόν γίνεται σκόπιμα αλλιώς θα πρέπει να υποθέσουμε ότι πρόκειται για
ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια από τις υπόλοιπες
δυνατότητες πραγματοποίησης των συνεδριάσεων>>.
Η δια περιφοράς απόφαση για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ (Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις
δικαστικές αποφάσεις) του Ν.3068/2002,(ΦΕΚ 274/Α/14-11-2002) (Συμμόρφωση της
Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις –Προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων στο Βαθμό του Συμβουλίου Επικρατείας και άλλες διατάξεις ) οι εναγόμενοι ΟΤΑ
υποχρεούνται, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις να
εφαρμόζουν τις σχετικές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Α.& Η.Δ. οικ. 50410/07.09.2010 για την εφαρμογή
των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων συνιστώνται, με την πράξη κατάταξης του αρμόδιου προς
πρόσληψη οργάνου, αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες και καταργούνται με την καθ΄
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών που τις κατέχουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης κατάταξης του προσωπικού στις
θέσεις αυτές, δεδομένου ότι με την πράξη αυτή συνιστώνται θέσεις και ως εκ τούτου πρόκειται
για πράξη κανονιστικού περιεχομένου.
Σύμφωνα με το άρθρο ένατο παρ.21 του Ν.4057/2012: «Η ολοκλήρωση των διαδικασιών
πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28) για το
μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της
προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου
11 του ν. 3833/2010 (Α' 40). Απόφαση κατανομής απαιτείται και για τους κατατασσόμενους σε
συσταθείσες θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου βάσει των
διατάξεων του άρθρου 11 του π.δ. 164/ 2004 (Α' 134), για τους διοριστέους σε εκτέλεση
αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και για το προσωπικό ειδικών κατηγοριών, εφόσον
ο διορισμός / αναδιορισμός ή η πρόσληψη ή επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή διάταξη
νόμου.»
Τα αρμόδια, για τον διορισμό/πρόσληψη προσωπικού όργανα, είναι υπεύθυνα για την
τήρηση της νομιμότητας, δηλαδή την πρόσληψη/διορισμό των δικαιωθέντων με δικαστικές
αποφάσεις εφόσον αυτές έχουν καταστεί αμετάκλητες.
Επισημαίνεται ότι αμετάκλητη δικαστική απόφαση είναι αυτή που δεν επιδέχεται
οποιοδήποτε ένδικο μέσο λόγω έκδοσης απόφασης από ανώτατο δικαστήριο (Άρειο Πάγο,
Συμβούλιο της Επικράτειας) ή έχει καταστεί αμετάκλητη για οποιοδήποτε λόγο (π.χ παρήλθε
άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικου μέσου). (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 47
/οικ.18235/05.07.2016)
Όμως από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του Ν. 4389/2016 (27-5-2016) και εφεξής δεν θα
εκδίδονται αποφάσεις κατανομής του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού σε εκτέλεση
αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΔ/Φ.2.9/47/οικ. 18235/5.7.2016)
Με το άρθρο 33 ν. 4305/2014 ορίζονται τα εξής:
«1.Δεν επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και
στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή
οργανική θέση. Οι ειδικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευομένων από αυτό
φορέων παραμένουν σε ισχύ.
2.Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση
αποκλειστικά σε περίπτωση συμμόρφωσης της διοίκησης σε δικαστική απόφαση ή σε περίπτωση
διορισμού των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εφόσον
κατά το χρόνο διορισμού/πρόσληψής τους δεν υφίσταται ή δεν επαρκούν αντίστοιχες κενές
οργανικές θέσεις ή δεν είναι δυνατή η προηγούμενη ανακατανομή κενών θέσεων προσωπικού
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βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013. Στις περιπτώσεις του
προηγούμενου εδαφίου οι υπάλληλοι που διορίζονται/προσλαμβάνονται σε συνιστώμενη με την
πράξη διορισμού/πρόσληψης προσωποπαγή θέση, καταλαμβάνουν την πρώτη οργανική θέση
που κενώνεται με ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης, κατόπιν προηγούμενης
ανακατανομής των θέσεων εφόσον η οργανική θέση που κενώνεται δεν είναι αντίστοιχου κλάδου
και ειδικότητας.
3.0ι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής και για το διορισμό των
αποφοίτων της ΚΒ' εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης.
4.Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα των προηγούμενων
παραγράφων καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.»
Με την παρ 5 του άρθρου 10 του ν. 3584/07 ορίζεται ότι η τροποποίηση του ΟΕΥ γίνεται
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με την αρ. 180/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης έγινε
δεκτή η αγωγή του Κουντουρόγιαννη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου και ο Δήμος Μονεμβασίας
συνδέεται από 19/9/2019 με τον ανωτέρω με ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου
χρόνου ως ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας, στην ίδια θέση και ειδικότητα που αντιστοιχούν εκ του
νόμου σε αυτόν, όπως προσδιορίζεται στο σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης.
Ο Δήμος Μονεμβασίας υλοποιώντας την ανωτέρω απόφαση με την υπ΄αρ. πρωτ.
13288/19-9-2019 απόφαση, προχώρησε στην πρόσληψη του ανωτέρω προσωρινά.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας σύμφωνα με την αρ.
208/2019 (ΑΔΑ: ΨΥΡΜΩΚ9-Υ40) απόφασή της, μετά την από 22-9-2019 γνωμοδότηση της
Νομικής Συμβούλου του Δήμου σύμφωνα με την οποία «θεωρεί , ότι πρέπει να διασαφηνιστεί
από το Νόμο εάν η ανωτέρω απόφαση εμπίπτει στο άρθρο 72 εδ. Ιβ του Ν. 3852/2010 όπως
ισχύει σήμερα (δηλαδή στις περιπτώσεις που εξαιρούνται από τη διακριτική ευχέρεια του
συλλογικού οργάνου να κρίνει υπέρ ή κατά της άσκησης ένδικου μέσου) έχει την άποψη ότι θα
πρέπει να ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης. Εφόσον υπάρξουν νέα δεδομένα σχετικά με την
ερμηνεία του συγκεκριμένου άρθρου, τα οποία εξαιρούν ρητά την ανωτέρω περίπτωση, τότε η
Οικονομική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει εκ νέου σχετικά με την σκοπιμότητα ή μη του
ένδικου μέσου.», ομόφωνα αποφάσισαν την άσκηση ένδικου μέσου της έφεσης κατά της αρ.
189/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης. (η υπ΄αρ. καταθ. 47/14-10-2019
νόμιμη και εμπρόθεσμη έφεση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά της ανωτέρω
απόφασης).
Σύμφωνα με το άρθρο 177 παρ. 1γ του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/ 30-10-2019)
«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» το οποίο τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 72
παρ. 1 εδ. Ιβ του Ν. 3852/2010, όσον αφορά την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων αναφέρει «Στο
τέλος της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται
εδάφιο, ως εξής: «Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων
κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισμό ή την
μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου.».
Στη συνέχεια με την από 18-12-2019, γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου του Δήμου
Μονεμβασίας σύμφωνα με την οποία θεωρεί, ότι η διατύπωση της διάταξης του άρθρου 72 εδ. ιβ
του Ν. 3852/2010 έχει τροποποιηθεί, ώστε δεν καταλείπεται πλέον αμφιβολία ότι η συγκεκριμένη
διαφορά η οποία έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό και τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης
μεταξύ του κου Εμμανουήλ Κουντουρόγιαννη και του Δήμου δεν ανήκει στις περιοριστικά
απαριθμούμενες περιπτώσεις όπου δεν χωρεί συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης. Συγκεκριμένα η
συγκεκριμένη διάταξη (άρθρο 72 εδ. ιβ του Ν. 3852/2010) , όπως σήμερα ισχύει ορίζει ότι : «(Η
Οικονομική Επιτροπή) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο
μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Οταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ,
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 οποιοσδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων
για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά νια την άσκηση ενδίκων μέσων κατά
απόφασης δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά τον προσδιορισμό ή την μετατροπή
της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου». Η συγκεκριμένη διατύπωση κατά
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την άποψή της ήρθε να διασαφηνίσει «θολά» σημεία της προηγούμενης διάταξης, η οποία
δημιουργούσε σύγχυση ως προς την ερμηνεία αυτής.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας έχει τη διακριτική
ευχέρεια να αποφασίσει τυχόν κατάργηση της ανωτέρω δίκης με την παραίτηση πλέον του
Δήμου από το ανωτέρω δικόγραφο έφεσης
Αμέσως μετά στη συνεδρίαση της 20ης Δεκεμβρίου 2019 η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Μονεμβασίας με την αρ. 289/2019 απόφασή της ομόφωνα αποφάσισε την εξουσιοδότηση
της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου να προβεί σε παραίτηση από το δικόγραφο της από
11.10.2019 και με αρ. κατάθεσης 47/14.10.2019 έφεσης η οποία ασκήθηκε ενώπιον του
Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά της υπ΄αρ. 180/2019 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Σπάρτης (διαδικασία εργατικών διαφορών) προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη προς
τούτο ενέργεια.
Στις 21 Ιανουαρίου 2020 επεδόθη η με αρ. 4755 Γ΄ Εξώδικη Δήλωση- παραίτηση από το
Δικόγραφο του Δήμου Μονεμβασίας κατά του Κουντουρόγιαννη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου,
το οποίο και επιδόθηκε από αρμόδιο δικαστικό επιμελητή.
Επειδή δεν προβλέπεται περαιτέρω ένδικο μέσο, ως εκ τούτου η υπ΄αρ. 180/2019
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης έχει καταστεί αμετάκλητη και ως εκ τούτου
υποχρεωτική για το Δήμο.
Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 103 του Συντάγματος, με την ορίζεται ότι «
Κανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι νομοθετημένη» και η
οποία, έχει εφαρμογή και στο προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, και σε
εκτέλεση της υπ΄αρ. 180/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης και της
υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα
και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3068/2002, θα πρέπει να προβούμε στη σύσταση
προσωρινής προσωποπαγούς θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και στην
κάλυψη αυτής, από τον φερόμενο ως δικαιούχο, υπέρ του οποίου εκδόθηκε η δικαστική
απόφαση, η οποία παράγει υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης ανεξαρτήτως του
αναγνωριστικού χαρακτήρα της, καθόσον η μη εξάντληση των ενδίκοιν μέσων δεν καταλύει ούτε
αναιρεί το δεδικασμένο και την εντεύθεν υποχρέωση συμμόρφωσης που παράγεται από αυτήν.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνετε η σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης
στον ΟΕΥ Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για τον ανωτέρω εργαζόμενο του Δήμου.
Η σύσταση της προσωποπαγούς θέσεως Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου είναι η εξής:
Μία (1) θέση προσωρινής προσωποπαγής ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας όπου κατατάσσεται
ο:
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Τη σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης στον ΟΕΥ Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου για τον ανωτέρω εργαζόμενο του Δήμου.
Η σύσταση της προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου είναι η εξής:
1. Μία (1) θέση προσωρινής προσωποπαγής ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας όπου
κατατάσσεται ο:
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η θέση αυτή καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Η παρούσα απόφαση θα σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διεύθυνση Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου προκειμένου να διαβιβαστεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.
Μετά την δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα
εκδοθεί απόφαση του Δημάρχου για τον διορισμό του ανωτέρω.
Η δαπάνη κάλυψης του παραπάνω προσωπικού (σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1893/17-22020 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών) ύψους 15.360,00 € ευρώ
συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό για
το έτος 2020 και θα βαρύνει τους κάτωθι ΚΑ:
 20-6021 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Αορίστου Χρόνου»
20.000,00 €.
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 20-6052 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Αορίστου Χρόνου»
5.000,00 €.
Ανάλογες δε πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.
Ο προϋπολογισμός του Δήμου Μονεμβασίας ψηφίστηκε με την αρ. 267/2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 291578/Π.Ε./2019/21-1-2020 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Μειοψηφούντων των δημοτ. συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Βλάχου, Μαστορόπουλου,
Κόκκορη, Κουλουβάκου, Παναρίτη, Ραφαηλίδη, Μαυρομμάτη, Καλογράνη και Σπυριδάκου.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 109/2020.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Θεοδ. Σπυριδάκου
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Σουρλάς Ιωάννης
Ο Πρόεδρος Κοινότητας
Τραϊφόρος Παναγιώτης
Νεαπόλεως
Χριστάκος Σταύρος
Ιωάννης Γεωργουδής
Αλειφέρη Παναγιώτα
Αρρώνης Παντελεήμων
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χαραμή Μαρία
Νικολινάκος Παναγιώτης
Βλάχου Άννα
Γουναλάκης Ιωάννης
Κόκκορης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Παναρίτης Ηλίας
Κουλουβάκος Βασίλειος
Ακριβές Απόσπασμα
Καλογράνης Δημήτριος
Η Ειδική Γραμματέας
Ραφαηλίδη Βασιλική
Κόκκορης Παναγιώτης
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Παπαδάκη Ευγενία
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