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Νο 21/06-10-2015 
Αριθ.Αποφ.  260/2015 

ΘΕΜΑ: Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθ. 167/2015 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως. 
 
      Στους Μολάους, σήμερα, την  06-10-2015  ημέρα Τρίτη   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. 18027/02-10-2015 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. Χριστάκος Σταύρος 

3. Σουρλάς Ιωάννης                                                    

4. Καλογερίνης Ηλίας 

5. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

6. Μαρούσης Χαράλαμπος 

7.Λυριωτάκης Ιωάννης (Αναπλ. μέλος) 

   

            

            

       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 και  παρευρέθησαν.  

      Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ  εισηγούμενος το 16ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της τα εξής: 

 Την  αριθ. 167/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως σύμφωνα με την 

οποία διατάσσει  το Δήμο Μονεμβασίας να καταβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία 

«ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΕΝ ΑΤΕ»  το  συνολικό ποσό 

των 22.474,22€ που αντιστοιχεί στην ανεξόφλητη αξία των 5ου & 11ου λογαριασμών , 

προσαυξημένο με το τόκο υπερημερίας από τις 13-05-2011 έως την εξόφληση,  για 

σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης έργου  με τίτλο { Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 

Δήμου Μονεμβασίας} που του είχε ανατεθεί νομίμως από τον τέως Δήμο Μονεμβασίας  

του οποίου καθολικός διάδοχος ο Δήμος Μονεμβασίας.  

ΑΔΑ: Ω3ΣΑΩΚ9-ΛΘ0



 Το γεγονός ότι  ο Δήμος ουδέποτε αμφισβήτησε την ουσία της διαφοράς , δηλαδή την 

ύπαρξη της οφειλής , αλλά για τυπικούς –διαδικαστικού λόγους αδυνατούσε να προβεί 

στην αποπληρωμή του επίδικου έργου. 

 Την από 08-03-2015 βεβαίωση περαίωσης εργασιών του εν λόγω έργου.  

 Την υπ΄άριθ. Πρωτ. 17984/01-10-2015 γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Κουρκούλη 

Κων/νου σύμφωνα με την οποία δεν κρίνει σκόπιμη την άσκηση ενδίκου μέσου κατά 

την ανωτέρω αποφάσεως , αφού η άσκησή της δεν μπορεί να στηριχθεί σε 

ουσιαστικού λόγους , ενώ παράλληλα θα επιφέρει με την καθυστέρηση ως την 

τελεσιδικία της απόφασης πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.  

 

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

ένδικων μέσων κατά την αριθ. 167/2015, αφού έχουν εκτελεστεί και πιστοποιηθεί οι 

εργασίες των  5ου & 11ου λογαριασμών του έργου  με τίτλο { Κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης Δήμου 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. 167/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 

Τριπόλεως, την υπ΄άριθ. Πρωτ. 17984/01-10-2015 γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. 

Κουρκούλη Κων/νου.   

 

Αποφασίζουν ομόφωνα 

 

           Τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της  αριθ. 167/2015  απόφαση του Διοικητικού 

Εφετείου Τριπόλεως η οποία επιβάλει στο Δήμο Μονεμβασίας να καταβάλλει στην εταιρεία 

με το διακριτικό τίτλο «ΑΤΕΝ ΑΤΕ» το ποσό των 22.474,22€, προσαυξημένο με το τόκο 

υπερημερίας από τις 13-05-2011 έως την εξόφληση για την εξόφληση των  5ου & 11ου 

λογαριασμών του έργου  του έργου  με τίτλο { Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δήμου 

Μονεμβασίας } του Δήμου Μονεμβασίας. 

 

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

 

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

                                                4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
                                           5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

                                     6)ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
                                                 
                                                  Ακριβές Αντίγραφο 
                                                   Ο Γραμματέας Ο.Ε. 
 
                                                 Νικόλαος Δελήγιαννης 
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