ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 37ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 450/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2020, 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), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 20095/6-11-2020
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
έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Η κα Μαργέλη Μαρία, συνδέθηκε στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, κατά την συζήτηση του 1 θέµατος
της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. επί της υπ’ αριθµ. 28/2020 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας.
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 µε πάγια αντιµισθία, ο οποίος εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής
την παρακάτω εισήγηση-γνωµοδότησή του:
«Με την αναφερόµενη ανωτέρω διαταγή πληρωµής, η αντίδικος εταιρεία εκθέτει ότι µετέφερε από τη
Λευκάδα προς τον ΧΥΤΑ Παλαίρου συνολική ποσότητα 1.184 τόνων απορριµµάτων µε συµφωνηθείσα αµοιβή 13
ευρώ ανά τόνο, πλέον ΦΠΑ 24%, δυνάµει προφορικής εντολής.
Η παράδοση των απορριµµάτων προκύπτει από δηµόσια έγγραφα και µάλιστα τους πίνακες ζυγίσεως του
ΦΟ∆ΣΑ 3ης ∆.Εν. Αιτ/νίας, που διαχειρίζεται τον ανωτέρω ΧΥΤΑ.
Η οφειλή έχει αναγνωριστεί από τον ∆ήµο ως προς όλα της τα στοιχεία µε την υπ’ αριθµ. ΕΣ 2226/2020
βεβαίωση.
Η αντίδικος εταιρεία έχει εκδόσει φορολογικό παραστατικό (τιµολόγιο) για τις υπηρεσίες που παρείχε.
Παρά την προφορικότητα της ανάθεσης, τα δικαστήρια συχνά κάνουν δεκτούς τους σχετικούς ισχυρισµούς
των ιδιωτών, ιδίως στη συγκεκριµένη περίπτωση που η οφειλή έχει αναγνωριστεί. Εποµένως, τυχόν εµπλοκή σε
δικαστικές διαδικασίες ενδέχεται να επιβαρύνει το ∆ήµο µε περαιτέρω τόκους, δικαστικά έξοδα κλπ.
Με δεδοµένο ότι η ανακοπή επιδόθηκε στις 27/10/2020, η προθεσµία για άσκηση ανακοπής είναι η
18/11/2020.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούµαστε στην Ο.Ε. να µην ασκηθεί ανακοπή κατά της συγκεκριµένης διαταγής πληρωµής.»

Στη συνέχεια, η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή είπε: Θα ψηφίσω την εισήγηση του νοµικού µας
συµβούλου, αλλά θα κρατήσω µία επιφύλαξη, γιατί δεν ακολουθήσαµε από τη αρχή ανοιχτή διαγωνιστική
διαδικασία.
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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
Να µην ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ’ αριθµ. 28/2020 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 450/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

2

