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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 15/20-07-2016
Αριθ.Αποφ. 199/2016
ΘΕΜΑ: Περί άσκησης η μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 44/2016 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης.
Στους Μολάους, σήμερα την 20-07-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 11037/15-07-2016 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)

Δουμάνη Σοφία

2 Σουρλάς Ιωάννης

Χριστάκος Σταύρος

3. Μαρούσης Χαράλαμπος

Καλογερίνης Ηλίας

4. Βελιώτης Ευστάθιος (Αναπλ. Μέλος)

Αναγνωστοπούλου Ελένη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.
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 και παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:

Την αριθ. 44/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης επί της από
20-12-2011 ανακοπής του Δήμου Μονεμβασίας κατά της 226/2011 διαταγή πληρωμής
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, σύμφωνα με την οποία ακυρώνει εν μέρει την
ανωτέρω διαταγή κατά το μέρος που με αυτή επιτάσσεται ο Δήμος να καταβάλλει
δικαστική δαπάνη εξαιτίας της έκδοσης διαταγής πληρωμής ποσό τεσσάρων χιλιάδων
πεντακοσίων σαράντα (4.540,00€) αντί του ορθού των χιλίων επτακοσίων πέντε ευρώ
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& τριάντα δυο λεπτών (1.705,32€), κατά τα υπόλοιπα ο δήμος Μονεμβασίας
υποχρεούται στην καταβολή τόκων συνολικού ποσού 12.283,00€ για το ποσό των
108.486,00€ από τις 30-09-2011 επομένη ημέρα της υποβολής έγγραφης όχλησης
έως την 04-10-2012 όπου πληρώθηκε ο 1ος λογαριασμός , καθώς και το νόμιμο τόκο
για το ποσό

των 67.644,48€

από τις 30-09-2011 επομένη ημέρα της υποβολής

έγγραφης όχλησης και μέχρι την 10-04-2013 όπου πληρώθηκε ο 2ος λογαριασμός του
έργου με τίτλο {Ανάπλαση χώρων όπισθεν Δημαρχείου Μολάων.
Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Ο.Ε., τη μη άσκηση
ένδικων μέσων κατά της αριθ. 44/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Σπάρτης, αφού έχει εκτελεστεί το έργο και έχουν

εξοφληθεί οι λογαριασμοί του

ανωτέρω έργου , 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. 44/2016 απόφασης

του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Σπάρτης

Αποφασίζουν ομόφωνα
Τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθ. 44/2016 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Σπάρτης η οποία επιβάλει στο Δήμο Μονεμβασίας την καταβολή τόκων
συνολικού ποσού 12.283,00€ για το ποσό των 108.486,00€ από τις 30-09-2011 επομένη
ημέρα της υποβολής έγγραφης όχλησης έως την 04-10-2012 όπου πληρώθηκε ο 1ος
λογαριασμός , καθώς και το νόμιμο τόκο για το ποσό των 67.644,48€ από τις 30-092011 επομένη ημέρα της υποβολής έγγραφης όχλησης και μέχρι την 10-04-2013 όπου
πληρώθηκε ο 2ος λογαριασμός του έργου με τίτλο {Ανάπλαση χώρων όπισθεν Δημαρχείου
Μολάων και ακυρώνει εν μέρει την 226/2011 διαταγή πληρωμής κατά το μέρος που με
αυτή επιτάσσεται ο Δήμος να καταβάλλει δικαστική δαπάνη εξαιτίας της έκδοσης διαταγής
πληρωμής ποσό των χιλίων επτακοσίων πέντε ευρώ & τριάντα δυο λεπτών (1.705,32€).
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3) ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Κοντραφούρης Γεώργιος

