ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 40ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 479/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 1 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
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, 40/20930/31-03-2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την
αριθ. πρωτ: 21461/27-11-2020 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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8
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.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Οµόφωνα προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 1 θέµα της Η.∆. το θέµα 7 της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
ου
∆ρακονταειδή Κων/νο, και αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 23 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. επί της αριθ’26/2020 διαταγή πληρωµής µε το αριθ’36/2020 παρά πόδας ακριβές
αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό το οποίο εκδόθηκε από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Λευκάδας που
δίκασε την από 3-9-2020 αίτηση της οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία ΛΑΖΑΡΗΣ Π-ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ Κ ΟΕ
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 µε
πάγια αντιµισθία κα Μαυρέτα Καρύδη, η οποία κατέθεσε την γνωµοδότησή της επί του θέµατος, που έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου στις 26-11-2020 η µε αριθµό 26/2020 διαταγή πληρωµής µε το αριθ’36/2020
παρά πόδας ακριβές αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό το οποίο εκδόθηκε από το Μονοµελές
Πρωτοδικείο Λευκάδας που δίκασε την από 3-9-2020 αίτηση της οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία
ΛΑΖΑΡΗΣ Π-ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ Κ ΟΕ εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας όπως επίσης και το αριθ’3187/18/11/2020
πιστοποιητικό του γραµµατέως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας σύµφωνα µε το οποίο προκύπτει ότι δεν
έχει ασκηθεί κανένα ένδικο βοήθηµα ούτε ανακοπή κατά της πιο πάνω αριθ’26/20 υπο κρίση διαταγής πληρωµής
Στην ως άνω διαταγή πληρωµής Λευκάδας η οποία επιδόθηκε στο ∆ήµο Λευκάδας στις 15-9-2020 και ως εκ
τούτου έχει παρέλθει η προθεσµία τυχόν άσκησης ανακοπής η όποιου άλλου ένδικου βοηθήµατος κατ’ αυτής
µεταξύ άλλων ιστορούνται τα ακόλουθα:
Η Αιτούσα εταιρεία επιδιώκει διαταγή πληρωµής για το συνολικό ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν
ογδόντα οκτώ ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (23.188,93ευρώ) µε βάση έγγραφα που αναφέρει στην αίτησή
της ήτοι τα µε αριθµούς 1165,1166,1167,1168,1169,1170,1171,1172–τιµολόγιαπου εκδόθηκαν από την αιτούσα
στις 12-8-2020 συνολικού ποσού Ε 23.188,93 συνιστάµενο σε 18.700,75 αξία υλικών και 4488,18 αξία ΦΠΑ.
Από τα οποία προκύπτει ότι το καθού παρέλαβε τα αναφερόµενα στα άνω τιµολόγια εµπορεύµατα. Τα
παραπάνω τιµολόγια εκδόθησαν ως ένα ενιαίο φορολογικό παραστατικό στοιχείο αποτελούµενο από 8 φύλλα που
αντιστοιχούν στους παραπάνω αριθµούς, το οποίο τιµολόγιο υπεγράφη από τον εκπρόσωπο της αιτούσας
εταιρείας και από τον παραλαβόντα αντιδήµαρχο.
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Κατ’ ακολουθίαν δέχεται την αίτηση
Και διατάζει τον καθού η αίτηση ∆ήµο Λευκάδας να καταβάλει στην αιτούσα εταιρεία το ποσόν των 23.188,93 ευρώ
συνιστάµενο σε 18.700,75 ευρώ, αξία υλικών και ευρώ 4.488,18 αξία ΦΠΑ µε το νόµιµο τόκο από την εποµένη
εκδόσεως των τιµολογίων ,ήτοι από 13-8-2020 µέχρι εξοφλήσεως
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας δεν έχει πλέον την δυνατότητα να ασκήσει κανένα ένδικο βοήθηµα κατ’ αυτής διότι έχει
εκπνεύσει κάθε προθεσµία άσκησης ενδίκου βοηθήµατος κατ’αυτής.
Επειδή προκύπτει ότι ο ∆ήµος Λευκάδας δια των αρµοδίων οργάνων του έλαβε τα πιο πάνω τιµολόγια αλλά δεν τα
εξόφλησε µέχρι σήµερα
Επειδή η ως άνω εταιρεία από την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση, έχει την δυνατότητα προσφυγής
αναγκαστικής εκτέλεσης αυτής εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας
Επειδή θεωρώ ότι µόνον χρόνο δύναται να κερδίσει ο ∆ήµος και ουδέν άλλο επιπλέον θα έχει επιβαρυνθεί µε
περισσότερους τόκους.
Προς τούτο κρίνω εύλογο ότι δεν υφίσταται νοµικά επιδιώξιµο κανένα ο ένδικο βοήθηµα κατά της αριθ’26/2020
διαταγής Πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας από πλευράς του ∆ήµου Λευκάδας .
Εισηγούµαι
Να συµµορφωθεί πλήρως µε το διατακτικό της αριθ’26/2020 διαταγής πληρωµής ο ∆ήµος Λευκάδας και να
προχωρήσει περαιτέρω σε ικανοποίηση πλήρως της απαίτησης της ως άνω εταιρείας δια της καταβολής εις αυτήν
του ποσού των 23.188,93 ευρώ µε το νόµιµο τόκο από την εποµένη της εκδόσεως των τιµολογίων .καθώς και το
ποσόν των700 ευρώ ως δικαστική δαπάνη για την έκδοση της διαταγής πληρωµής, ως και των λοιπών εξόδων της
επιταγής προς εκτέλεση τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο σώµα της επιταγής προς εκτέλεση, τα οποία
ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 24.540,51 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 αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να συµµορφωθεί πλήρως µε το διατακτικό της αριθ’26/2020 διαταγής πληρωµής ο ∆ήµος Λευκάδας και
να προχωρήσει περαιτέρω σε ικανοποίηση πλήρως της απαίτησης της ως άνω εταιρείας µε την επωνυµία
ΛΑΖΑΡΗΣ Π.-ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ Κ. Ο.Ε., δια της καταβολής εις αυτήν του ποσού των 23.188,93 ευρώ µε το νόµιµο
τόκο από την εποµένη της εκδόσεως των τιµολογίων .καθώς και το ποσόν των700 ευρώ ως δικαστική δαπάνη για
την έκδοση της διαταγής πληρωµής, ως και των λοιπών εξόδων της επιταγής προς εκτέλεση τα οποία αναφέρονται
αναλυτικά στο σώµα της επιταγής προς εκτέλεση, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 24.540,51 ευρώ .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 479/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

2

