ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 20ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 255/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 11305/9-7-20
έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τυπάλδος Νικόλαος
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4 Κων/νος Σέρβος (αναπλ.)
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5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Κατωπόδη Νίκη
6
7 Μαργέλη Μαρία
7
8 Τσιρογιάννης Γεώργιος
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. για την αριθ’6/2020 διαταγή πληρωµής µε το αριθ’12/2020 παρά πόδας ακριβές
αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό το οποίο εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λευκάδας που δίκασε την
από 12-3-2020 αίτηση του Βουκελάτου Χρήστου του Μιχαήλ, εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην δικηγόρο του ∆ήµου κα
Μαυρέτα Καρύδη, η οποία έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου στις 7 Ιουλίου 2020 η µε αριθµό 6/2020 διαταγή πληρωµής µε το αριθ’12/2020
παρά πόδας ακριβές αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό το οποίο εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο
Λευκάδας που δίκασε την από 12-3-2020 αίτηση του Βουκελάτου Χρήστου εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας
Στην ως άνω διαταγή πληρωµής Λευκάδας η οποία επιδόθηκε στο ∆ήµο Λευκάδας στις 15-6-2020 και η
προθεσµία των δεκαπέντε ηµερών της άσκησης ανακοπής κατ’αυτής έχει παρέλθει µεταξύ άλλων ιστορούνται τα
ακόλουθα:
Ο Αιτών δυνάµει της από 13-12-2019 εντολής εκτέλεσης παραγγελίας που εκδόθηκε από τα αρµόδια
όργανα του ∆ήµου Λευκάδας δια των νοµίµων εκπροσώπων του ∆ηµάρχου Λευκάδας, Αντιδηµάρχου ∆/ντή των
Τεχνικών υπηρεσιών ,του ανατέθηκε η προµήθεια των ειδών όπως αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή για τις ανάγκες
αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης ∆ήµου Λευκάδας.
Σε εκτέλεση των όρων της παραπάνω σύµβασης η αιτών προέβην στην πώληση των ανωτέρω προς το
σκοπό αυτό εξέδωσε τα κάτωθι τιµολόγια α) Το υπ’αριθ’ Α7/27-2-2020 τιµολόγιο ποσού (3.913,01 + ΦΠΑ 939,12=
4852,13 ΕΥΡΏ και Α6 /27-2-2020 τιµολόγιο ποσού (9.572,82+ΦΠΑ 2297,48=11870,30 ευρώ.Ακολούθως µε την
αριθ..3866/5-3-2020 βεβαίωση εκδόθηκε από τα αρµόδια όργανα του καθού ,ήτοι, από τον αρµόδιο αντιδήµαρχο,
∆/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών και Προιστάµενο ύδρευσης –Αποχέτευσης, βεβαιώθηκε ότι τα ανωτέρω δύο τιµολόγια
αφορούν τα υλικά που προµηθεύτηκε ο ∆ήµος Λευκάδος για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υδρευσης –Αποχέτευσης
και είναι σύµφωνα µε τις σχετικές ανωτέρω εντολές εκτέλεσης παραγγελίας.
Κατ’ακολουθίαν δέχεται την αίτηση
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Και διατάζει τον καθού η αίτηση ∆ήµο Λευκάδας να καταβάλει στον αιτούντα το ποσόν των 16.722.43 ευρώ, µε το
νόµιµο τόκο από την εποµένη εκδόσεως των τιµολογίων, ήτοι από 28-2-2020 και µέχρις εξοφλήσεως, καθώς και το
ποσόν 495 ευρώ για δικαστική δαπάνη για την έκδοση διαταγής πληρωµής.
Επειδή εκ των ως άνω αναγραφοµένων ο ∆ήµος Λευκάδας δια των αρµοδίων οργάνων του επιβεβαιώνει
ότι όλα τα υλικά έχουν παραληφθεί και αποδοθεί και η τιµή αναλογεί στα πιο πάνω αναφερόµενα υλικά
αντλιοστασίων τα οποία προµήθευσε ο Βουκελάτος Χρήστος προς τον ∆ήµο Λευκάδας .
Επιπλέον συνοµολογεί δια των βεβαιώσεων που εξέδωσε ότι οφείλονται τα χρήµατα και πρέπει να
καταβληθούν στην πιο πάνω προµηθευτή.
Επειδή η αποσβεστική προθεσµία 15 ηµερών από την επίδοση αυτής για την άσκηση ανακοπής έχει
παρέλθει
Επειδή σε κάθε περίπτωση η τυχόν άσκηση εκπρόθεσµης ανακοπής δεν αναστέλλει και την προθεσµία
αναγκαστικής εκτέλεσης αυτής.
Επειδή θεωρώ ότι µόνον χρόνο δύναται να κερδίσει ο ∆ήµος και ουδέν άλλο επιπλέον θα έχει
επιβαρυνθεί µε περισσότερους τόκους.
Προς τούτο κρίνω εύλογο και σκόπιµο να µην κανένα ένδικο βοήθηµα κατά της αριθ’6/2020 διαταγής
Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά του ∆ήµου Λευκάδας .
Εισηγούµαι
Να συµµορφωθεί πλήρως µε το διατακτικό της αριθ’6/2020 διαταγής πληρωµής ο ∆ήµος Λευκάδας και να
προχωρήσει περαιτέρω σε ικανοποίηση πλήρως της απαίτησης του ως άνω προµηθευτή δια της καταβολής εις
αυτόν του ποσού των 16.722,43 ευρώ µε το νόµιµο τόκο από την εποµένη της εκδόσεως των τιµολογίων, καθώς
και την καταβολή της δικαστικής δαπάνης ποσού που ανέρχεται στα 495 ευρώ.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να συµµορφωθεί πλήρως µε το διατακτικό της αριθ’6/2020 διαταγής πληρωµής ο ∆ήµος Λευκάδας και να
προχωρήσει περαιτέρω σε ικανοποίηση πλήρως της απαίτησης του ως άνω προµηθευτή, Βουκελάτου Χρήστου
του Μιχαήλ, δια της καταβολής εις αυτόν του ποσού των 16.722,43 ευρώ µε το νόµιµο τόκο από την εποµένη της
εκδόσεως των τιµολογίων, καθώς και την καταβολή της δικαστικής δαπάνης ποσού που ανέρχεται στα 495 ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 255/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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