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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 27/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα:   Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό Κατάστημα

του  Δήμου  Πρέβεζας   συνήλθε   σε   τακτική συνεδρίαση  (κεκλεισμένων  των  θυρών)  η

Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας,  σύμφωνα  με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,  ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.11435/26-06-2020 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
    1. Κουμπής  Γρηγόρης   -  Τακτικό μέλος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
    2. Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος 2. Αργυρός Λεωνίδας     - Τακτικό μέλος
    3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος 3. Πιπιλίδης Λάζαρος     -  Τακτικό μέλος
    4. Ροπόκης Ευάγγελος   -  Τακτικό μέλος 4. Κωστούλας Βασίλειος  - Τακτικό μέλος 
    5. Νίτσας Γεώργιος    -     Τακτικό μέλος

  

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 90 θέμα παρουσίασε την εισήγηση  του νομικού συμβούλου,  του
Δήμου Πρέβεζας  (Αλ.Βουκελάτος), που έχει ως εξής: 

 «....Η  εταιρεία  «Θωμάς  Μποντίνας  και  Σια  Ο.Ε.»  κοινοποίησε  στις  22/6/2020  διαταγή
πληρωμής κατά του Δήμου με επιταγή για εκούσια συμμόρφωση για πληρωμή απαίτησης ποσού
19.818,80 € από προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων του Δήμου, πλέον των
επιβαρύνσεων που αναφέρονται αναλυτικα στην επιταγή.    
     Η οικονομική υπηρεσία δεν δικαιολογεί πληρωμή διότι, αν και η σύμβαση και όλη διαδικασία,
εκτέλεση κλπ.  έγιναν  σύννομα, δεν υπήρξε  έγκαιρη ανάρτηση της προβλεπόμενης σχετικής
γνωμάτευσης του τεχνικού Ασφαλείας για την καταλληλότητα των υλικών της προμήθειας.
    Επειδή από τη διαταγή πληρωμής και τα σχετικά έγγραφα προκύπτει  η βασιμότητα της
απαίτησης  εκτιμώ  ότι  δεν  υφίσταται  βάσιμος  και  ουσιαστικός  λόγος  να  στηρίξει  σχετική
ανακοπή.     

Εισηγούμαι την συμμόρφωση με το διατακτικό της και πληρωμή της απαίτησης πλην του
ποσού των 800€ που αφορά την αμοιβή  του πληρεξουσίου δικηγόρου του αντιδίκου για την
σύνταξη  της  επιταγής  για  εκούσια  συμμόρφωση,  διότι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  4  §  2,  3
Ν3068/2002 πριν από την κοινοποίηση επιταγής πρέπει να επιδοθεί απλό αντίγραφο της δ/γής
πληρωμής (χωρίς επιταγή προς πληρωμή) και αν  παρέλθουν 60 ημέρες χωρίς πληρωμή, τότε
μπορεί νόμιμα να κοινοποιηθεί επιταγή προς εκούσια συμμόρφωση. 
    Όμως η επιταγή για εκούσια συμμόρφωση, όπως μας κοινοποιήθηκε, δηλ. πριν από την
αποκλειστική προθεσμία  που θέτει ο νόμος , είναι άκυρη, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα
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και  επιβαρύνει το Δήμο με το μη οφειλόμενο  ποσό  των 800 €, με αποτέλεσμα να υφίσταται
υποχρέωση για απόκρουσή της.
  Για το λόγο αυτό εισηγούμαι να κληθεί άμεσα ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρείας να
διευκρινίσει αν θα  δεχθεί ή όχι  εξόφληση  χωρίς το ποσό της επιταγής, άλλως θα πρέπει να
ασκηθεί  σχετική  ανακοπή.  Η  προθεσμία  της  ανακοπής  λήγει  στις  13  Ιουλίου  2020  ημέρα
Δευτέρα. Σε περίπτωση συμφωνίας θα υπάρξει αποδοχή της διαταγής πληρωμής  και παραίτηση
από τα ένδικα μέσα (άρθρα 632, 633 Κ.πολ.Δ.)...».
 

      Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 τις διατάξεις του αρ.77, παρ.2 του Ν.4555/2018
 την εισήγηση της υπηρεσίας 
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

 Εντέλλεται  ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πρέβεζας Αλέξανδρος Βουκελάτος του Δημητρίου
Δικηγόρος μετά την δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της  εταιρείας «Θωμάς Μποντίνας και
Σια  Ο.Ε.»  ότι  παραιτείται  από  την  επιταγή  για  εκούσια  συμμόρφωση προ  παρελεύσεως  60
ημερών  από  την  έκδοση  της, να  μην  ασκήσει  τη  σχετική   ανακοπή  και  να  προχωρήσει  η
διαδικασία πληρωμής στην εταιρεία «Θωμάς Μποντίνας και Σια Ο.Ε.».
 

   Εγκρίνουμε  όλες  τις  προπαρασκευαστικές  διαδικαστικές  πράξεις  που  έκανε  ο  πληρεξούσιος
Δικηγόρος μας στα πλαίσια της ως άνω εντολής και θεωρούμε αυτές έγκυρες και ισχυρές.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  324/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΜΠΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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