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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 3/28-01-2019
Αριθ.Αποφ. 13/2019
ΘΕΜΑ: Περί άσκησης η μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 5/2019 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Αθηνών .
Στους Μολάους, σήμερα την 28-01-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1091/24-01-2019 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)

Κόκκορης Παναγιώτης

2) Καλογερίνης Ηλίας

Αναγνωστοπούλου Ελένη

3) Χριστάκος Σταύρος
4) Σουρλάς Ιωάννης
5) Κολλιάκος Ιωάννης
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.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της τα εξής:
 Την 5/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία υποχρεώνει
το Δήμο Μονεμβασίας να καταβάλλει στην ενάγουσα Ετερόρρυθμη εταιρεία {Εκδόσεις
ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε}

το συνολικό ποσό των 1.750,31€ με το νόμιμο

τόκο όπως προσδιορίζεται στο σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης και επιπλέον το
ποσό των 120,00€ ως δικαστικά έξοδα της αντίδικης εταιρείας.
 Την από 25-01-2019 , γνωμοδότηση της κ. Κοντάκου Κυριακής

σύμφωνα με την

οποία θεωρεί ότι θα ήταν άστοχη και αδικαιολόγητη η άσκηση ένδικου μέσου κατά της
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ανωτέρω απόφασης δεδομένου ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται στα πλαίσια της
ειδικής διαδικασίας μικροδιαφορών κατά το άρθρο 466 επ. ΚΠολΔ είναι ανέκκλητες δεν
προσβάλλονται δηλαδή με έφεση και επιπροσθέτως ι οι υπηρεσίες της ενάγουσας
έχουν παρασχεθεί στο Δήμο Μονεμβασίας
Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Ο.Ε., τη μη άσκηση
ένδικων μέσων κατά της αριθ. 5/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών , σύμφωνα
και με την από 25-01-2019 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. 5/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, την
γνωμοδότηση της κ. Κοντάκου ,

Αποφασίζουν ομόφωνα


Τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθ. 5/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Αθηνών , η

οποία υποχρεώνει

το Δήμο Μονεμβασίας να καταβάλλει στην

ενάγουσα

{Εκδόσεις ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε} το συνολικό ποσό των

1.750,31€

με το νόμιμο τόκο, που αντιστοιχεί σε έγκυρες συμβάσεις παροχής

υπηρεσιών και επιπλέον το ποσό των 120,00€ ως δικαστικά έξοδα της αντίδικης
εταιρείας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται

όπως

πιο

κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
4)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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