
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 
ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑ 

 
                                           ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΡΙΘ.17/2014  

                         ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  
   

ην Καλαιάθη ζήκεξα ηελ 27ε  Ινπλίνπ 2014, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 

13:30, ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ  Πάξγαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε  

ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή Δήκνπ Πάξγαο, ύζηεξα από ηελ 9264/23-06-2014, έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα 

κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10. 

ΘΕΜΑ 3ν ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ: Άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 

222/2014 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Πξέβεδαο. 
 

         Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ: 
             ΠΑΡΟΝΣΕ              ΑΠΟΝΣΕ 

1. Ληόιηνο Αζαλάζηνο 1.  Νάζηαο Αληώληνο 

2. Γθνξνβέιεο Αληώληνο   

3. Ρίδνπ Επηπρία  

4. Νηάιαο Νηθόιανο  

5. κπόληαο Νηθόιανο  

 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Σζηιηκπώθνπ Θενδώξα, ππάιιειν ηνπ 
Δήκνπ Πάξγαο. 

        O Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα  εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε 
ηα εμήο: 

Σν ζέκα θξίλεηαη απαξαίηεην λα ζπδεηεζεί δηόηη εηέζε ακέζσο κεηά ηελ 
έθδνζε ηεο πξόζθιεζεο πξνο ηα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 
 

Κνηλνπνηήζεθε ζην Δήκν καο ε ππ΄αξηζκ. 222/2014 δηαηαγή πιεξσκήο ηεο 
Εηξελνδίθε Πξέβεδαο, κε ηελ νπνία ν Δήκνο καο θαηαδηθάδεηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ 

Παλαγηώηε Αλησλίηζε ηνπ Γεσξγίνπ ην πνζό ησλ 159.777,00 Επξώ  θαζώο θαη 
4.843,00€ γηα δηθαζηηθά έμνδα.  
         Πξνηείλσ ηε κε άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο αλσηέξσ δηαηαγήο πιεξσκήο 

πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξπλζεί ν Δήκνο επηπιένλ ηόθσλ θαη δηθαζηηθώλ δαπαλώλ 
θαη λα θαηαινγηζζνύλ ηα πνζά ζε όζνπο κε ππαηηηόηεηά ηνπο αδηθαηνιόγεηα 

ζπλέβαιαλ ζε απηά.  
Σν κέινο θ. κπόληαο δήισζε όηη θαθώο θαιείηαη ν δήκνο λα θαηαβάιεη ηα ρξήκαηα 
απηά γηα έλα κεράλεκα πνπ δελ πιεξεί ηηο λόκηκεο πξνδηαγξαθέο. 

         ηε ζπλέρεηα θάιεζε ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ 
ζρεηηθά. 

ΑΔΑ: 7ΜΤΚΩΞ0-ΨΣ8



Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη κεηά 
από δηαινγηθή ζπδήηεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 

                                  Απνθαζίδεη  θαηά πιεηνςεθία 

Να κελ αζθεζνύλ ηα έλδηθα κέζα θαηά ηεο αξηζκ. 222/2014 δηαηαγήο 
πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Πξέβεδαο θαη λα θαηαινγηζζνύλ ηα πνζά 
ζε όζνπο κε ππαηηηόηεηά ηνπο αδηθαηνιόγεηα ζπλέβαιαλ ζε απηά.  

 
 

Μεηνςήθηζε ην κέινο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θ. κπόληαο Νηθόιανο. 

 
                          Η παξνύζα απόθαζε απηή έιαβε α/α 136 /2014 

πληάρζεθε , αλαγλώζζεθε  θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ ΜΕΛΗ 

 
           

       ΛΙΟΛΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ                           
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