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Αριθ.Αποφ.  363/2013 

ΘΕΜΑ: Περί  άσκησης ή µη ενδίκων µέσων κατά της αριθ. 49/2013 διαταγής 
πληρωµής του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιµηράς.   
 

       Στους Μολάους, σήµερα, την  11-12-2013  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.  27940/04-12-2013 

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          Χαραµής Αντώνιος     

4. Λύρας Χαράλαµπος    

5. 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. 49/2013 διαταγή πληρωµής  του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιµηράς 

σύµφωνα µε την οποία διατάσσει  το ∆ήµο Μονεµβασίας να καταβάλλει στην 
αιτούσα κ. Αικατερίνη Σωτηροπούλου του Γεωργίου το  ποσό 5.993,51€ συν 
195,00€ δικαστικά έξοδα για πληρωµή τόκων του 2ου λογαριασµού του έργου 
{Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο ∆ηµοτικό διαµέρισµα Ιέρακα}, κατόπιν της 
υπ΄αριθ. πρωτ. 10.319/08-09-2010 έγγραφης οχλήσεως .  

� Το γεγονός ότι  οι τόκοι προέκυψαν λόγω του ότι το έργο ήταν ενταγµένο στο 
πρόγραµµα {ΘΗΣΕΑΣ} , και καθυστέρησε η πληρωµή του 2ου λογαριασµού   του 
ανωτέρω έργου µε αποτέλεσµα να προκύψει το ανωτέρω ποσό των τόκων µετά 
από όχληση όπως ο νόµος ορίζει. 

         Κατόπιν των ανωτέρω ο κ.  Πρόεδρος προτείνει στα µέλη της Ο.Ε., τη µη 
άσκηση ένδικων µέσων κατά την αριθ. 49/2013 διαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου 
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Επιδαύρου Λιµηράς , για τους λόγους που αναφέρθησαν ανωτέρω, 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. 49/2013 διαταγή πληρωµής του 
Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιµηράς,   
 

Αποφασίζουν οµόφωνα 

           Τη µη άσκηση ένδικων µέσων κατά της  αριθ. 49/2013 διαταγή πληρωµής  του 
Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιµηράς η οποία επιβάλει στο ∆ήµο Μονεµβασίας να 
καταβάλλει στην κ. Σωτηροπούλου Αικατερίνη  το ποσό των 5.993,51€, καθώς 
επίσης και ποσό των 195,00€  δικαστική δαπάνη της ενάγουσας, συνολικά ποσό 
6.188,51€ νοµιµότοκα από την επίδοση της διαταγής πληρωµής µέχρι την εξόφληση 
της, για την πληρωµή τόκων του 2ου λογαριασµού του έργου {Κατασκευή δικτύου 
ύδρευσης στο ∆ηµοτικό διαµέρισµα Ιέρακα} κατόπιν του  υπ΄αριθ. πρωτ. 10.319/08-
09-2010 έγγραφης οχλήσεως .  
 
      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) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                     
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε. 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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