ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 8ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 87/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00,
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/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 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: 8946/19-2-2021 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
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
Μαργέλη Μαρία
4 Γαζής Αναστάσιος
4
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6
6
7
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.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Προτάσσεται οµόφωνα το 5 θέµα της Η.∆. και συζητείται µετά το θέµα Ε.Η.∆.
ο
Η κα Μαργέλη Μαρία, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 1 θέµα της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το
ο
5 θέµα της Η.∆.
ου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος
της Η.∆. και προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαρία Μαργέλη.
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. επί της από 04.02.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 3/2021) αγωγής του Μιχαήλ Αναστ. Λάζαρη
ενώπιον του Ειρηνοδικείου 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 έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την εξής γνωµοδότησή του επί του
θέµατος:
«Με την αναφερόµενη ανωτέρω αγωγή, ο αντίδικος εκθέτει ότι τους µήνες Ιούνιο, Σεπτέµβριο και Οκτώβριο
2018 παρείχε υπηρεσίες µεταφοράς χωµάτων στον ΧΑ∆Α Λευκάδας, κατόπιν πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν κατά
τα ανωτέρω χρονικά διαστήµατα.
Η εκτέλεση των υπηρεσιών προκύπτει από το µε ηµεροµηνία 25.01.2021 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο αντίδικος έχει εκδόσει φορολογικό παραστατικό (τιµολόγιο) για τις υπηρεσίες που παρείχε,
το οποίο παρέδωσε στο ∆ήµο Λευκάδας την 01.02.2021.
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.
Ο αντίδικος αιτείται την καταβολή ποσού 4.340 ευρώ νοµιµοτόκως από την επίδοση της αγωγής, καθώς και
την καταδίκη του ∆ήµου στη δικαστική δαπάνη.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
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Εισηγούµαστε στην Ο.Ε. να παρασχεθεί εντολή στον δικηγόρο Λευκάδας ∆ηµήτριο Μασούρα να
παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας αναφορικά µε την από 04.02.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 3/2021)
αγωγή του Μιχαήλ Αναστ. Λάζαρη και να υπογράφει πρακτικό συµβιβασµού σε περίπτωση που ο ενάγων
παραιτηθεί από την αξίωση για καταβολή τόκων και δικαστικής δαπάνης, το δε κεφάλαιο να καταβάλλεται ατόκως
εντός τριών µηνών από την κοινοποίηση εκ µέρους του ενάγοντος του πρακτικού συµβιβασµού.»
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 µε πάγια αντιµισθία ∆ηµήτριο Ν. Μασούρα, να
παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας αναφορικά µε την από 04.02.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 3/2021)
αγωγή του Μιχαήλ Αναστ. Λάζαρη και να υπογράφει πρακτικό συµβιβασµού σε περίπτωση που ο ενάγων
παραιτηθεί από την αξίωση για καταβολή τόκων και δικαστικής δαπάνης, το δε κεφάλαιο να καταβάλλεται ατόκως
εντός τριών µηνών από την κοινοποίηση εκ µέρους του ενάγοντος του πρακτικού συµβιβασµού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 87/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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