
1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  877 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ              
 
 
                                                                                                           ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  52/2019 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 8ης/2019  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γαύδου 

  

  Στην Γαύδο  σήμερα, την Τετάρτη 18-12-2019 και ώρα 09:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γαύδου 

συνήλθε σε 8
η
 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: 

 
ΘΕΜΑ 7

ο
: Η υπ’ αριθμ.147/2019 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Χανίων επί της αίτησης της 

ετερόρρυθμης εταιρείας «Π. ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»   

   
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά  (7) μελών παραβρέθηκαν  στην 

συνεδρίαση τα πέντε (5) και ονομαστικά οι: 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Στεφανάκη Μανωλία 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.  Γεωργακά 

Ευτυχία. 

Εισηγούμενη το 7
ο
  θέμα της συνεδρίασης η Πρόεδρος είπε τα εξής: 

 

Θέτω υπόψη σας την με αριθμ.703/11-10-2019 Δήλωση-Όχληση της ετερόρρυθμης εταιρείας με την 

επωνυμία «Π. ΜΑΤΣΟΥΚΑ & ΣΙΑ ΕΕ», με το διακριτικό τίτλο «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΣΗ» που εδρεύει στην 

Αθήνα (Βουλής 32), ΑΦΜ 998108275  Χανίων με την οποία ζητούσαν να εξοφλήσουμε το εντός τριών 

ημερών το υπ΄αριθμ. 86/15-07-2019 τιμολόγιο ύψους 6.138€ και να καταβάλουμε το συμφωνηθέν συμβατικό 
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τίμημα σύμφωνα με την από 14/05/2019 σύμβαση. Στη συνέχεια το Ειρηνοδικείο εξέδωσε την υπ’ 

αριθμ.147/2019 διαταγή πληρωμής, την έκδοση της οποίας ζήτησε η ετερόρρυθμη εταιρεία «Π. ΜΑΤΣΟΥΚΑ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» κατά του Δήμου Γαύδου, δυνάμει της οποίας, υποχρεούται ο Δήμος να καταβάλλει στην ως άνω 

εταιρεία για κεφάλαιο ποσό  6.138,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων τόκων υπερημερίας ποσού 52,43 ευρώ, 

για δικαστική δαπάνη ποσό 200 ευρώ και το τέλος απογράφου στα 67 ευρώ. Συνεπώς, η συνολική απαίτησή 

της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 6.457,43 ευρώ. Η ως άνω εταιρία δυνάμει της από 15-05-2019 

σύμβασης με αντικείμενο την «παραγωγή και εκτύπωση χαρτών με επισημασμένες διαδρομές», εκτέλεσε τη 

σύμβαση εμπρόθεσμα και επιτυχώς, όπως προκύπτει και από την από 24/07/2019 βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης προμήθειας, την οποία υπέγραψαν τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής Εργασίας του Δήμου. Για τη 

σύναψη της σύμβασης ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία.  

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 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 προσφορά 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 Α.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 
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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. 00-61111.001.του προϋπολογισμού του έτους 2019. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:        ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52/ 2019 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

Ακολουθούν υπογραφές 

 

 

ΑΔΑ: ΨΔΙΠΩ9Κ-ΟΕ7


