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ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΠΡΟΕΔΡΟ Ο.Ε
ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜ/ΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ
ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ
ΣΧΕΤ: 1. Η με α.π Δήμου 44741/21.12.18 Διαταγή Πληρωμής της ‘ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ’
2. Το με αρ.πρωτ. 369/7.1.19 έγγραφό μας αναζήτησης απόψεων προς την Δ/νση
Περ/ντος & την Δ/νση Οικ/κού-Τμήμα Λογιστηρίου
3. Το με αρ.πρωτ. 851/9.1.19 έγγραφο απόψεων της Δ/νσης Περ/ντος
----000----Διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας , η επιδοθείσα στις 21/12/18 στον Δήμο υπο ανω σχετικό και με
αρ. 103/2018 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος , που εκδόθηκε με αίτηση της
εταιρείας ‘ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ’’ κατά του Δήμου, με την οποία διατάσσεται ο Δήμος, για
τους αναφερόμενους στην Διαταγή λόγους, στην καταβολή, σύμφωνα με την επιταγή, του
συνολικού ποσού των <11.900,44>€ (κεφ. 11.4502,24€,
δικαστική δαπάνη 180 €, εξοδα
αντιγράφου & σύνταξη επιταγής 150€, δαπάνη επίδοσης 68,20€) νομιμοτόκως από της επιδόσεως
Επειδή υπάρχει ασφυκτική προθεσμία 15 εργασίμων ημερών από την επίδοση της Διαταγής ως
αναφέρεται σ’αυτή για την άσκηση ανακοπής η οποία έπρεπε να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την
10/1/2019 (τελευταία ημέρα) και να επιδοθεί αυθημερόν και ταυτόχρονα έπρεπε να προηγηθεί
λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου, άμεσα με το
υπο σχετ. (2) έγγραφό μας αναζητήσαμε τις απόψεις από τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Οικονομικού
αντίστοιχα.
Από τις διαβιβασθείσες υπο σχετικό (3) απόψεις της Δ/νσης Περ/ντος προκύπτει η αποδοχή του
ιστορικού της Διαταγής Πληρωμής αναφέροντας συγκεκριμένα «..τηρήθηκε η προβλεπόµενη λόγω
του κατεπείγοντος νόµιµη διαδικασία ανάθεσης στην εν λόγω εταιρεία (Αίτηµα Επισκευής, ∆ελτίο
Εντολής Επιθεώρησης & Επισκευής Οχήµατος προς το Συνεργείο, Οικονοµική Προσφορά από το
Συνεργείο, Εισήγηση στην Ο.Ε. για διάθεση του αναγκαίου χρηµατικού ποσού, πρωτογενές αίτηµα στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, Απόφαση Ο.Ε. για τη διάθεση του αναγκαίου ποσού, Απόφαση Επιτροπής Συντήρησης &
Επισκευής Οχηµάτων, Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης και λοιπά ενδιάµεσα βήµατα όπως λ.χ. αναρτήσεις
αποφάσεων κλπ.). Επίσης σας γνωρίζουµε ότι οι εργασίες που αναφέρονται στην ανωτέρω ∆ιαταγή
Πληρωµής (συντήρηση, επισκευή και πώληση ανταλλακτικών) πράγµατι εκτελέστηκαν από τον ανάδοχο
και ότι η όλη διαδικασία της ανάθεσης, εκτέλεσης και παραλαβής διενεργήθηκε ορθά, σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη διαδικασία. Κατόπιν τούτων από πλευράς της υπηρεσίας µας δεν υπάρχει συγκεκριµένη
αιτίαση και επιχειρηµατολογία άρνησης της οφειλής και δεν επιβάλλεται η άσκηση ένδικου µέσου για την
προσβολή της ∆ιαταγής Πληρωµής

Ως εκ τούτων, καθόσον αφορά την ιστορική βάση της Διαταγής η οποία συνομολογείται και δεν
αμφισβητείται δεν φέρεται να υφίσταται έδαφος για εναντίωση , υφίσταται όμως η δυνατότητα
έστω και εκπροθέσμως προβολής νομικών λόγων και επιχειρημάτων.
Κατόπιν τούτων υποβάλλεται η παρούσα για την κατεπείγουσα εισαγωγή της έτι και εκτός
ημερησίας διάταξης στην πρώτη συνεδρίαση της Ο.Ε προς λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη
ενδίκου μέσου της ανακοπής ως και κάθε άλλου προβλεπομένου κατά της ανω διαταγής πληρωμής.
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