ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 2ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 22/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 19 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, 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), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8.1.2021 (ΦΕΚ 30/8.1.2021 τεύχος Β'), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από
την αριθ. πρωτ: 2024/15-1-2021 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
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
3
4 Γιαννιώτης Παναγιώτης
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Γαζής Αναστάσιος
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.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της απόφασης ΕΥ∆/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ περί Επιβολής διορθωτικού συντελεστή επί εγκριθείσας επιλέξιµης δαπάνης για το Υποέργο 6
«Προµήθεια εξοπλισµού δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων ∆ήµου Λευκάδας» της Πράξης «∆ηµιουργία χώρου
προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, εγκατάσταση δεµατοποιητή, κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριµµάτων & κοµποστοποίησης και αποκατάσταση 6ου ΧΑ∆Α ∆ήµου Λευκάδας».
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
∆ηµήτριος Μασούρας, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στον κ. ∆ηµήτριο Μασούρα,
δικηγόρο του ∆ήµου, ο οποίος οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την εξής γνωµοδότησή της επί του
θέµατος:
«Κοινοποιήθηκε στο δήµο η ανωτέρω απόφαση ΕΥ∆/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ µε την οποία επιβάλλεται
διορθωτικός συντελεστής στις επιλέξιµες δαπάνες του Υποέργου 6 της ανωτέρω Πράξης, σύµφωνα µε την µε
αριθµό C(2019)3452final/14.05.2019 Απόφαση της ΕΕ περί ∆ηµοσιονοµικών ∆ιορθώσεων και αναλυτικότερα:

25% στις δαπάνες της Οµάδας Α (δεµατοποιητής) του Υποέργου 6 της Πράξης, ποσού
169.926,50€ µε ΦΠΑ
100% δαπάνες της Οµάδας Β (συνοδεύοντα µηχανήµατα) του Υποέργου 6 της Πράξης, ποσού
184.636,00 µε ΦΠΑ
Η απόφαση αυτή θίγει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας, καθώς στερεί χρηµατοδότηση αναγκαία για
την αποπληρωµή της ανωτέρω προµήθειας, για την οποία ο ∆ήµος έχει ήδη εναχθεί από την προµηθεύτρια
εταιρεία ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.
Η υπηρεσία µας εισηγείται την άσκηση του προσήκοντος ενδίκου βοηθήµατος ενώπιον του αρµοδίου
∆ικαστηρίου, µόνον κατά το σκέλος της απόφασης που αφορά την Οµάδα Α.
Θεωρούµε ειδικότερα ότι ως προς την Οµάδα Α υπάρχει έδαφος ανατροπής της απόφασης ενώπιον του
αρµοδίου ∆ικαστηρίου, καθώς η κύρωση της δηµοσιονοµικής διόρθωσης επιβάλλεται για µια παράλειψη που είναι
εξαιρετικά αµφίβολο αν αποτελεί παρατυπία και µάλιστα τέτοια που να δικαιολογεί την στέρηση χρηµατοδότησης
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ενός τόσο σοβαρού ποσού. Ειδικότερα προσάπτεται παράλειψη ως προς τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων
επιλογής του οικονοµικού φορέα που επιλέχθηκε, η οποία όµως παράλειψη, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων
θα µπορούσε να έχει ιαθεί στο πλαίσιο του διαγωνισµού, ενώ ουδόλως συνδεόταν µε ουσιαστική έλλειψη, αφού το
ελλείπον δικαιολογητικό ευρέθη ορθό κατά τον επιγενόµενο έλεγχο.
Η πληρωµή που θα πραγµατοποιηθεί και θα συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί
σε παραδοτέο (ο εξοπλισµός του δεµατοποιητή), το οποίο έχει παραληφθεί Οριστικά από τον ∆ήµο Λευκάδας, έχει
αξιοποιηθεί και λειτουργεί, όπως παραδέχεται η ίδια η απόφαση.
Αντίθετα, ως προς την Οµάδα Β η απόφαση φαίνεται να έχει σαφές ουσιαστικό έρεισµα, καθώς τα
παραδοτέα της ανωτέρω Οµάδας Β, ήτοι τα Μηχανήµατα έργου διαθέτουν τεχνικά χαρακτηριστικά προηγούµενης
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σε αντίθεση µε τα ζητούµενα στην ∆ιακήρυξη του έργου, αποκλίνοντας από αυτή
αλλά και από την Κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, σύµφωνα µε την οποία, για την δυνατότητα διάθεσης
ΜΕ που φέρουν κινητήρες προηγούµενης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, από την εκάστοτε ισχύουσα, πρέπει να
πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, πράγµα που δεν τεκµηριώνεται στην συγκεκριµένη περίπτωση, άρα
ούτε η διάθεσή τους στην Ευρωπαϊκή Αγορά.
Η απόφαση θα µπορούσε να προσβληθεί και ως προς την Οµάδα Β για λόγους τυπικούς, όπως η έλλειψη
αιτιολογίας κλπ., πλην όµως η υπηρεσία µας κρίνει ότι αυτό δεν εξυπηρετεί τα συµφέροντα του ∆ήµου, καθώς
ακόµα και αν παρόµοιος ισχυρισµός γίνει δεκτός, θα οδηγήσει απλώς στην αναποµπή της υπόθεσης στην αρµόδια
υπηρεσία, ώστε να συνταχθεί αιτιολογηµένη απόφαση µε ίδιο (προφανώς) περιεχόµενο.
Έτσι, για την αποφυγή ζηµίας του ∆ήµου ως προς την Οµάδα Β, η υπηρεσία µας θα εισηγηθεί την
αντίκρουση της αγωγής της προµηθεύτριας εταιρείας ενώπιον του αρµοδίου ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούµαστε στην Ο.Ε. να παρασχεθεί εντολή στον δικηγόρο Λευκάδας ∆ηµήτριο Μασούρα να ασκήσει
ενώπιον του αρµοδίου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έφεση κατά της απόφασης ΕΥ∆/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ περί
Επιβολής διορθωτικού συντελεστή επί εγκριθείσας επιλέξιµης δαπάνης για το Υποέργο 6 «Προµήθεια εξοπλισµού
δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων ∆ήµου Λευκάδας» της Πράξης
«∆ηµιουργία χώρου προσωρινής
αποθήκευσης απορριµµάτων, εγκατάσταση δεµατοποιητή, κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων &
κοµποστοποίησης και αποκατάσταση 6ου ΧΑ∆Α ∆ήµου Λευκάδας», µε λόγους νοµιµότητας και ουσίας που να
πλήττουν αυτήν µόνον ως προς το σκέλος της απόφασης που αφορά την Οµάδα Α και την επιβολή διορθωτικού
συντελεστή στις επιλέξιµες δαπάνες ύψους 25% ως προς αυτήν.»
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
Χορηγεί εντολή στον δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας ∆ηµήτριο Μασούρα, να ασκήσει ενώπιον του
αρµοδίου Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έφεση κατά της απόφασης ΕΥ∆/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ περί Επιβολής
διορθωτικού συντελεστή επί εγκριθείσας επιλέξιµης δαπάνης για το Υποέργο 6 «Προµήθεια εξοπλισµού
δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων ∆ήµου Λευκάδας» της Πράξης
«∆ηµιουργία χώρου προσωρινής
αποθήκευσης απορριµµάτων, εγκατάσταση δεµατοποιητή, κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριµµάτων &
κοµποστοποίησης και αποκατάσταση 6ου ΧΑ∆Α ∆ήµου Λευκάδας», µε λόγους νοµιµότητας και ουσίας που να
πλήττουν αυτήν µόνον ως προς το σκέλος της απόφασης που αφορά την Οµάδα Α και την επιβολή διορθωτικού
συντελεστή στις επιλέξιµες δαπάνες ύψους 25% ως προς αυτήν.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 22/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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