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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 45/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 8ης/2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γαύδου
Θέμα: 1)Χαρακτηρισμός του θέματος «περί της υπ΄αριθμ. 155/2019 διαταγής πληρωμής
του Ειρηνοδικείου Χανίων κατόπιν αιτήσεως του Κωνσταντίνου Δαμανάκι του Ηλία» μη
συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως κατεπείγοντος
2)Συζήτηση επί του παραπάνω θέματος
Στην Γαύδο

σήμερα, την Τετάρτη 18-12-2019 και ώρα 09:30 στο Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Γαύδου συνήλθε σε 8η τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου, ύστερα από την 860/14-12-2019 πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε
νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 και 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει, για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών
παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση τα έξη (6) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Στεφανάκη Μανωλία

ΑΠΟΝΤΕΣ
Βογιατζής Βασίλειος

2. Λουγιάκης Νικόλαος αναπληρ.
Μαραβελάκη Σταύρο
3. Γεωργακά Ευτυχία αναπληρ.
Μπαλαμπάκη Γεώργιο
4. Λαμπάκης Μιχαήλ
5. Παπαδάκης Γεώργιος
6. Καλλινίκου Ευαγγελία
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής, την
πρόεδρο Δ.Σ. κα Γεωργακά Ευτυχία.
Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του δημοτικού
συμβουλίου τα εξής:

ΑΔΑ: 6ΩΚΗΩ9Κ-5ΙΘ

Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77
του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται
υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να
αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι
συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να
το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.»
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος είναι τα εξής:
1) Πρακτικό Απογραφής. Συζήτηση και έγκριση.
2) Δημοτικά τέλη.
3) Οφειλές παρελθόντων ετών.
4) Μετάβαση Δήμαρχου στην Αθήνα 8/1/2019. Εκδίκαση στο ελεγκτικό Συνέδριο της
αγωγής κατά Μπικογιαννάκη.
5) Αίτημα Μπικογιαννάκη.
6) Ενημέρωση και συζήτηση για το εξώδικο του κ. Ηλία Ζαχαρόπουλου.
7) Δικαστική εντολή Πληρωμής από «ΑΝΑΒΑΣΗ» (Ματσούκα).
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση
μου κατεπείγον, δεδομένου ότι σύντομα λήγει το οικονομικό έτος, αφορά ποσό που
τοκίζεται συνεχώς και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά την υπ’
αριθμ.155/2019 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χανίων επί της αίτησης του
Κωνσταντίνου Δαμανάκι του Ηλία (Κονδυλάκη αρ. 52)

η οποία μας επιδόθηκε

νόμιμα την 17/12/2019.
Για τον παραπάνω λόγο, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς
συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη του


την εισήγηση του προέδρου,



την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
77 του Ν.4555/18
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το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια
διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας
φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του θέματος που αφορά την υπ’ αριθμ.155/2019 Διαταγής Πληρωμής
του Ειρηνοδικείου Χανίων επί της αίτησης του Κωνσταντίνου Δαμανάκι του Ηλία
πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της
κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος είπε τα εξής:
Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το
οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα συζητήσει και θα
αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος.
Θέτω υπόψη σας τα εξής όσον αφορά την με αριθμ. 155/2019 διαταγή πληρωμής του
Ειρηνοδικείου Χανίων στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Στις 17-12-2019 διαβιβάσθηκε στον Δήμο η υπ’ αριθμ.155/2019 διαταγή
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χανίων, την έκδοση της οποίας ζήτησε ο Κωνσταντίνος
Δαμανάκις του Ηλία κατοίκου Ρεθύμνου (Κονδυλάκη αρ. 52) με ΑΦΜ 029638353 κατά
του Δήμου Γαύδου, δυνάμει της οποίας, υποχρεούται ο Δήμος να καταβάλλει στην ως
άνω εταιρεία για κεφάλαιο ποσό 17.919,92 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επόμενη της
ημερομηνίας κατά την οποία κατέστη απαιτητό κάθε επιμέρους ποσό, ήτοι με την
παρέλευση 60 ημερών από την έκδοση κάθε τιμολογίου και συγκεκριμένα από τις 4-92019 για ποσό 7.680€ και από τις 3-11-2019 για ποσό 10.239,92€ με το νόμιμο τόκο
καθώς και 370€ για δικαστικά έξοδα.
Για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά την άνω διαταγής πληρωμής απαιτείται
ο διορισμός δικηγόρου δεδομένου ότι ο Δήμος μας δεν έχει νομικό σύμβουλο, ο οποίος
θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή για το θέμα στην Οικονομική Υπηρεσία.
Στην παρ. 1 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι πληρεξούσιοι
δικηγόροι, που διορίζονται από ∆ήµο ή Κοινότητα αμείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα περί ∆ικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Ο δικηγόρος δικαιούται να λάβει
αµοιβή από τον εντολέα του για κάθε εργασία του, δικαστική ή εξώδικη, καθώς και για
κάθε δαπάνη δικαστηριακή ή άλλη που κατέβαλε για την εκτέλεση της εντολής που του
ανατέθηκε. (άρθρο 57 παρ.1 του Ν.4194/2013). Στις παρ.1 έως 3 του άρθρου 58 του
Ν.4194/13 ορίζονται τα εξής: «1. Η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα µε έγγραφη
συµφωνία µε τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπό του. 2. Η συµφωνία αυτή περιλαµβάνει
είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε µέρος ή ειδικότερες πράξεις αυτής ή κάθε άλλης
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φύσης νοµικές εργασίες, δικαστικές ή εξώδικες. 3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
έγγραφη συµφωνία, η αµοιβή του δικηγόρου καθορίζεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
επόµενα άρθρα του Κώδικα, µε βάση την αξία του αντικειµένου της δίκης και, σε
περίπτωση που το αντικείµενο της δίκης δεν αποτιµάται σε χρήµα και δεν ορίζονται στις
διατάξεις του Κώδικα, µε βάση τις αµοιβές που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του
Κώδικα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτού.».
Κατόπιν έρευνας αγοράς, κατατέθηκε στις 17/12/2019 από δικηγορικό γραφείο
Χανίων και συγκεκριµένα από το γραφείο (Μανώλης Παπαδομανωλάκης, Γιάννης
Τρικοίλης και Ελλάδα Μουρατίδη). Η αμοιβή και δαπάνη του γραφείου για την σύνταξη
της εισήγησης ανέρχεται σε ογδόντα ευρώ (80,00) πλέον ΦΠΑ 24%.
Από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου έγινε η δέσµευση της πίστωσης του
πρ/σµού οικ.έτους 2019 και συγκεκριµένα η σχετική A.Α.Υ είναι η 103/2019 από τον Κ.Α.
00-61111.001.
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει
σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
1) την εισήγηση της Προέδρου
2) το άρθρο 72 παρ. 1ιη και 72 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αναθέτει στο δικηγορικό γραφείο Μανώλης Παπαδομανωλάκης, Γιάννης Τρικοίλης και
Ελλάδα Μουρατίδη τη σύνταξη εισήγηση περί της άσκησης ή μη ανακοπή στην εν λόγω
διαταγή πληρωμής
Β. Εγκρίνει την αμοιβή της δικηγόρου, στο τελικό ποσό των 80 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%,
ως εύλογη διότι δεν ξεπερνά τα όρια που τίθενται στον Πίνακα των αμοιβών των
δικηγόρων

και

ψηφίζει

ισόποση

πίστωση

από

τον

Κ.Α.

00-6111.001.του

προϋπολογισμού του έτους 2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:
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Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

