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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 13/10-07-2013 

Αριθ.Αποφ.  196/2013 

ΘΕΜΑ: Περί άσκησης ή µη ενδίκων µέσων κατά της αριθ. 26/2013 διαταγή 
πληρωµής του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιµηράς.  

 

       Στους Μολάους, σήµερα, την  10-07-2013  ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30 π.µ. στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  15795/04-07-2013 

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.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος) Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος    

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)           Μαρούσης Χαράλαµπος 

3. Μαυροµιχάλης Κων/νος                                                                                                              

4. Λύρας Χαράλαµπος           

5. Χαραµής Αντώνης    

6. Σουρλάς Ιωάννης (Αναπ. Μέλος)  

 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη 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 και παρευρέθησαν. 
      Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ  έθεσε 
υπόψη των µελών της: 
� Την  αριθ. 26/2013 διαταγή πληρωµής  του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιµηράς 

σύµφωνα µε την οποία διατάσσει  το ∆ήµο Μονεµβασίας να καταβάλλει στον 
αιτούντα κ. Κροκίδη ∆ηµήτριο του Σπυρίδωνα το  ποσό 4.498,93€ για σύµβαση 
ανάθεσης εκπόνησης µελέτης µε τίτλο { Ανάπλαση παραλιακού µετώπου ΤΚ 
Μονεµβασίας} που του είχε ανατεθεί νοµίµως από τον ∆ήµο Μονεµβασίας 
δυνάµει της υπ΄αριθ. πρωτ. 19389/2012 σύµβασης.  

� Το γεγονός ότι  ο µελετητής κ. Κροκίδης ∆ηµήτριος  είχε ήδη εκτελέσει τις 
εργασίες του πρώτου λογαριασµού της µελέτης  οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί 
από την επιβλέπουσα µηχανικό του ∆ήµου κ. Μαζαράκη Μαρία και από την 
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προϊσταµένη της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου κ. Πατσά Σοφίας την 12-12-
2012. 
         Κατόπιν των ανωτέρω ο κ.  Πρόεδρος προτείνει στα µέλη της Ο.Ε., τη µη 
άσκηση ένδικων µέσων κατά την αριθ. 26/2013 διαταγή πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιµηράς , αφού έχουν εκτελεστεί και πιστοποιηθεί οι 
εργασίες του 1ου λογαριασµού της µελέτης µε τίτλο { Ανάπλαση παραλιακού 
µετώπου ΤΚ Μονεµβασίας}  , 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. 26/2013 διαταγή πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιµηράς,   
 

Αποφασίζουν οµόφωνα 

           Τη µη άσκηση ένδικων µέσων κατά της  αριθ. 26/2013 διαταγή πληρωµής  του 
Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιµηράς η οποία επιβάλει στο ∆ήµο Μονεµβασίας να 
καταβάλλει στον κ. Κροκίδη ∆ηµήτριο το ποσό των 4.498,93€, καθώς επίσης και 
ποσό των 175€  δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, και το ποσό των 250,00€ για 
έξοδα αντιγράφου-έξοδα δικαστικού επιµελητή, συνολικά ποσό 4.923,93€ 
νοµιµότοκα από την επίδοση της διαταγής πληρωµής µέχρι την εξόφληση , για την 
εκπόνηση µελέτης µε τίτλο { Ανάπλαση παραλιακού µετώπου ΤΚ Μονεµβασίας} του 
∆ήµου Μονεµβασίας. 

 
    Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως  πιο 
κάτω.  
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       4)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                                       5)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.  

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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