ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 23ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 280/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 28 του µηνός Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη 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: 12446/24-7-20
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 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.
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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.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. επί της αριθ’81/2013 αµετάκλητης απόφασης Ειρηνοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη
διαφορά στο πρώτο και τελευταίο βαθµό µεταξύ των διαδίκων Ανώνυµης Κατασκευαστικής εταιρείας µε την
επωνυµία ΚΜS BUILDINGS AE κατά του ∆ήµου Λευκάδας µε το παρά πόδας αριθ’25/2020 ακριβές αντίγραφο
από πρώτο απόγραφο εκτελεστό
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, έδωσε τον λόγο στην κα Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρο του
∆ήµου, η οποία εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η µε αριθµό 81/2013 αµετάκλητη απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας που
δίκασε την αγωγή Ανώνυµης Κατασκευαστικής εταιρείας µε την επωνυµία ΚΜS BUILDINGS AE που στρέφοταν
κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Στην ως άνω απόφαση µεταξύ άλλων ιστορούνται τα ακόλουθα:
Στις 21-7-2006 και ύστερα από την έγγραφη προσφορά της ενάγουσας και το µε αριθµό πρωτ.1671/18/6/2006
έγγραφο του πρώην ∆ήµου Απολλωνίων αποδοχής της ως άνω προσφοράς η ενάγουσα επώλησε και παρέδωσε
στον τελευταίο δύο προκατασκευασµένους οικίσκους για χρήση γραφείου τύπου Νew Export συνολικού εµβαδού
15 τ.µ ο καθένας έναντι τιµήµατος συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 9293,90 ευρώ εκδοθέντος σχετικά και του
αριθµ620/21-7-2006 τιµολογίου πώλησης 1065/16/7/2006 δελτίου αποστολής.
Εν συνεχεία ο ∆ήµος Απολλωνίων καταργήθηκε και στις υποχρεώσεις υπεισήλθε ο ∆ήµος Λευκάδας ως
καθολικός διάδοχος αυτού στον οποίο άσκησε την αγωγή .
Ακολούθως εκδόθηκε η ως άνω αµετάκλητη απόφαση η οποία αναγνωρίζει την υποχρέωση του
εναγόµενου ∆ήµου να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσόν των 9.293,90 ευρώ µε το νόµιµο τόκο από την
επίδοση της αγωγής µέχρι την εξόφληση.
Επειδή η ως άνω απόφαση επιδόθηκε προς το ∆ήµο Λευκάδας το πρώτον στις 17-7-2020.
Επειδή η ως άνω απόφαση µε το παρά πόδας 25/2020 ακριβές αντίγραφο από πρώτο απόγραφο
εκτελεστό είναι άµεσα εκτελεστή δηλαδή η ως άνω εταιρεία µπορεί να εκτελέσει µε αναγκαστική εκτέλεση την πιο
πάνω απόφαση
Προς τούτο θεωρώ εύλογο και σκόπιµο να καταβάλει άµεσα τα χρήµατα ο ∆ήµος Λευκάδας µε τους νόµιµους
τόκους
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Εισηγούµαι
Προς την ΟΕ ότι κατά της ως άνω απόφασης δεν χωρεί κανένα τακτικό η έκτακτο ένδικο µέσο προς τούτο δέον
όπως χορηγηθεί περαιτέρω εντολή προς τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας να προβούν
στην καταβολή σύµφωνα µε το διατακτικό της απόφασης του κεφαλαίου των τόκων καθώς και της δικαστικής
δαπάνης, σε αντίθετη περίπτωση η πιο πάνω απόφαση είναι άµεσα εκτελεστή.»
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
Χορηγείται εντολή στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας να προβεί στην καταβολή, σύµφωνα µε
το διατακτικό της αριθ’81/2013 αµετάκλητης απόφασης Ειρηνοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά στο
πρώτο και τελευταίο βαθµό µεταξύ των διαδίκων Ανώνυµης Κατασκευαστικής εταιρείας µε την επωνυµία ΚΜS
BUILDINGS AE κατά του ∆ήµου Λευκάδας, µε το παρά πόδας αριθ’25/2020 ακριβές αντίγραφο από πρώτο
απόγραφο εκτελεστό, του κεφαλαίου των τόκων καθώς και της δικαστικής δαπάνης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 280/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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