
                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 4/08-03-2016 
Αριθ.Αποφ.  49/2016 

ΘΕΜΑ: Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 30/2015 διαταγή 
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς.  
 
         Στους Μολάους, σήμερα την  08-03-2016  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  3011/04-03-2016 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) 

2. Δουμάνη Σοφία 

3. Χριστάκος Σταύρος 

4. Σουρλάς Ιωάννης  

       Μαρούσης Χαράλαμπος           

5. Καλογερίνης Ηλίας 

6.Αναγνωστοπούλου Ελένη    

 

 

 

  

     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 δεν  παρευρέθησαν. 

     Κατά την συζήτηση του ανωτέρω θέματος αποχώρησε από την αίθουσα  η κ. Δουμάνη 

Σοφία λόγω του ότι εκπροσωπεί ως νομικός  την ανωτέρω εταιρεία υπέρ της οποίας 

εξεδόθη η εν λόγω διαταγή πληρωμής κατά του Δήμου Μονεμβασίας.      

     Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 15ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της   τα εξής: 
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 Την  αριθ. 30/2015 διαταγή πληρωμής  του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς 

σύμφωνα με την οποία διατάσσει  το Δήμο Μονεμβασίας να καταβάλλει στην αιτούσα 

εταιρεία με την επωνυμία  «ΒΟΙΑΤΙΚΗ ΕΠΕ » το  συνολικό ποσό των 5.129,62€ για 

σύμβαση παροχής υπηρεσιών και συγκεκριμένα την φιλοξενία της ερευνητικής ομάδας 

αρχαιολόγων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δυνάμει του 16-

09-2011 συμφωνητικού καθώς και δικαστικά έξοδα.   

 Το γεγονός ότι  ο Δήμος Μονεμβασίας με την 261/2011 απόφαση του ΔΣ ψήφισε 

πίστωση 4.000,00€ για την συγκεκριμένη υπηρεσία, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου 

αναγνώρισε την οφειλή και συνέταξε το αριθ. 956/05-12-2011 χρηματικό ένταλμα 

πληρωμής το οποίο επεστράφη αθεώρητο από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

      

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

ένδικων μέσων κατά την αριθ. 30/2015 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου 

Επιδαύρου Λιμηράς , αφού έχουν παρασχεθεί οι ανωτέρω υπηρεσίες   , 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. 30/2015 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου 

Επιδαύρου Λιμηράς,   

 

Αποφασίζουν ομόφωνα 

 

           Τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της  αριθ. 30/2015 διαταγή πληρωμής  του 

Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς η οποία επιβάλει στο Δήμο Μονεμβασίας να 

καταβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία  «ΒΟΙΑΤΙΚΗ ΕΠΕ » το ποσό των 3.920,00€, για 

τόκους επί του ανωτέρω κεφαλαίου το ποσό των 964,62€ ,καθώς επίσης και ποσό των 

165,00€  δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, το ποσό των 30,00€ για έξοδα  δικαστικού 

επιμελητή, ήτοι συνολικά ποσό 5.129,62€, για την εξόφληση της παροχής υπηρεσίας και 

συγκεκριμένα την φιλοξενία της ερευνητικής ομάδας αρχαιολόγων του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο ξενοδοχείο με την επωνυμία {LIMIRA 

MARE» ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΟΙΑΤΙΚΗ ΕΠΕ ». 

 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1)ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 
                                                                    2) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                    3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 

                                 4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
                                                5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

                                                  
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
Δελήγιαννης Νικόλαος 
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