ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 34ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 412/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
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: 18484/16-10-2020
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
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Γαζής Αναστάσιος
3 Μαργέλη Μαρία
3
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6 Τσιρογιάννης Γεώργιος
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.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Οι κ.κ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή και Γαζής Αναστάσιος προσήλθαν πριν την συζήτηση του 1
θέµατος της Η.∆.
ου
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆. τα θέµατα 18, 19
και 20.
ου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16
θέµατος της Η.∆. και προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαργέλη Μαρία.
ο

ΘΕΜΑ 19 : Απόφαση Ο.Ε. επί της από 21.10.2013 (αρ. καταχώρισης ΑΓ9/2015) αγωγής του Μιχαήλ ∆. Φίλιππα
κατά του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου (µεταβατική έδρα
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 µε πάγια αντιµισθία, ο οποίος εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής
την παρακάτω εισήγηση-γνωµοδότησή του:
«Με την εν θέµατι αγωγή ο αντίδικος αιτείται την καταβολή ποσού 8.548,25 ευρώ, ως εργολαβικό
αντάλλαγµα για χωµατουργικές εργασίες που εκτέλεσε για λογαριασµό του τότε ∆ήµου Σφακιωτών το έτος 2010.
Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. εσωτ. πρωτ. 2018/01.10.2020 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
«Η οφειλή των 8.548,25 ευρώ του ∆ήµου Λευκάδας προς τον κ. Μιχαήλ Φίλιππα προκύπτει από τα έργα τα οποία
έχουν παραληφθεί από τον τέως ∆ήµο Σφακιωτών νυν ∆ήµο Λευκάδας. Άποψη της υπηρεσίας µας είναι ότι το ποσό
αυτό πρέπει να εξοφληθεί από τον ∆ήµο Λευκάδας.»
Υπό το πρίσµα των ανωτέρω δεδοµένων, αλλά και της από 12-11-2013 και υπ’ αριθµ. πρωτ. Οικ. 45351
εγκυκλίου ΥΠΕΣ µε θέµα «Εξωδικαστική επίλυση διαφορών», µε την οποία ενθαρρύνονται οι ΟΤΑ να διευθετούν
αιτήµατα πολιτών για εξωδικαστική διευθέτηση των διαφορών τους, η υπηρεσία µας είναι σε θέση να εισηγηθεί την
αποδοχή του αιτήµατος του ενάγοντος για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς µε καταβολή του κεφαλαίου και του
ήµισυ µόνον των αναλογούντων τόκων.
Σηµειώνεται ότι η αγωγή έχει επιδοθεί στις 26.02.2015. Οι τόκοι από τότε µέχρι σήµερα ανέρχονται σε
1.444,03 ευρώ. Σε περίπτωση συµβιβασµού, το όφελος για το δήµο ανέρχεται σε ποσό µεγαλύτερο από το ήµισυ
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του ποσού των τόκων, καθώς θα προκύψουν και περαιτέρω τόκοι έως την έκδοση απόφασης, ενώ θα
επιδικαστούν εις βάρος µας και τα δικαστικά έξοδα.
Ασφαλώς, η Ο.Ε. έχει διακριτική ευχέρεια διαφοροποιηµένης κρίσης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούµαι στην Ο.Ε. την χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία
∆ηµήτριο Ν. Μασούρα, να καταρτίσει πρακτικό συµβιβασµού ενώπιον κάθε αρµοδίου ∆ικαστηρίου ώστε να
συµφωνηθεί µε τον ενάγοντα η πλήρης και ολοσχερής εξόφλησή του για την ως άνω αιτία µε καταβολή του
οφειλόµενου κεφαλαίου και ποσού 722,02 ευρώ για το ήµισυ των γεγενηµένων έως σήµερα τόκων.
Σε περίπτωση µη έγκρισης της εισήγησης για συµβιβασµό ή µη επίτευξής του για οποιονδήποτε λόγο, η
επιτροπή θα πρέπει ν’ αποφασίσει την χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία
∆ηµήτριο Ν. Μασούρα ν’ αντικρούσει την ως άνω αγωγή υποβάλλοντας προτάσεις και σχετικά έγγραφα και εν γένει
να εκπροσωπεί το ∆ήµο Λευκάδας µέχρι την τελεσιδικία της υπόθεσης.»

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
καταρτίσει πρακτικό συµβιβασµού ενώπιον κάθε αρµοδίου ∆ικαστηρίου ώστε να συµφωνηθεί µε τον ενάγοντα η
πλήρης και ολοσχερής εξόφλησή του για την ως άνω αιτία µε καταβολή του οφειλόµενου κεφαλαίου και ποσού
722,02 ευρώ για το ήµισυ των γεγενηµένων έως σήµερα τόκων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 412/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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