ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 34ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 411/2020
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 18 : Απόφαση Ο.Ε. επί της από 15.01.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 53/2020) αγωγής της εταιρείας «Κάλαµος
Ναυτική Εταιρεία» κατά του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 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 η αντίδικος εταιρεία αιτείται την καταβολή ποσού 31.235,60 ευρώ, ως
εργολαβικό αντάλλαγµα για τη µεταφορά οχηµάτων στις νήσους Κάλαµο και Καστό, κατά τα έτη 2015 έως και
2019.
Το ζήτηµα έχει απασχολήσει εκ νέου την Ο.Ε., η οποία µε την από 06.10.2020 απόφασή της ανέβαλε τη
λήψη απόφασης, ώστε να προηγηθεί απόπειρα συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς µε την ενάγουσα εταιρεία.
Μετά από συνάντηση που έλαβε χώρα στις 08.10.2020 παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων και
εκπροσώπου της εταιρείας, αλλά και από τηλεφωνική επικοινωνία της υπηρεσίας µας µε την πληρεξούσια
δικηγόρο της αντιδίκου εταιρείας, προκύπτει βούληση της ενάγουσας να διευθετηθεί το ζήτηµα συµβιβαστικά µε την
καταβολή ποσού 24.291,6 ευρώ, άτοκα.
Το ποσό αυτό προκύπτει από την αφαίρεση 6.944 ευρώ, το οποίο η ενάγουσα εταιρεία εισέπραξε µέσω
ΧΕΠ στις 31.12.2019.
Η άποψη της υπηρεσίας µας έχει ως εξής:
Από την καρτέλα προµηθευτή που τηρείται στην οικονοµική υπηρεσία, προκύπτει ότι η ενάγουσα εταιρεία
έχει εισπράξει ακόµη, εκτός από το ως άνω ΧΕΠ (6.944 ευρώ) ακόµη τρία και µάλιστα τα υπ’ αριθµ.:
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Α110/07.04.2017, Α671/08.08.2017 και Α/230/13.04.2018 ποσού 620, 992 και 620 ευρώ, αντίστοιχα. Ο
εκπρόσωπος της εταιρείας ισχυρίστηκε ότι αυτά τα ΧΕΠ αντιστοιχούν σε ναυλώσεις που δεν περιλαµβάνονται στην
αγωγή.
Παράλληλα, δεν προσκοµίστηκαν από την ενάγουσα εταιρεία έγγραφα στοιχεία (ιδίως φορολογικά
παραστατικά) που να τεκµηριώνουν το πλήθος και την αξία των ναυλώσεων. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας
επικαλέστηκε τη δυσκολία φορολογικής επιβάρυνσης, εφόσον δεν ήταν άµεσα ορατή η εξόφληση.
Με τα δεδοµένα αυτά όµως, η υπηρεσία µας δεν µπορεί να εισηγηθεί θετικά για την κατάρτιση πρακτικού
συµβιβασµού.
Ασφαλώς, η Ο.Ε. έχει διακριτική ευχέρεια διαφοροποιηµένης κρίσης, µε δεδοµένο ότι σε περίπτωση
κατάρτισης του πρακτικού συµβιβασµού ο ∆ήµος θα ωφεληθεί από την µη είσπραξη των τόκων (3% περίπου επί
του ποσού σήµερα).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούµαι στην Ο.Ε. την χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία
∆ηµήτριο Ν. Μασούρα, να αντικρούσει την ως άνω αγωγή υποβάλλοντας προτάσεις και σχετικά έγγραφα και εν
γένει να εκπροσωπεί το ∆ήµο Λευκάδας µέχρι την τελεσιδικία της υπόθεσης.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, προτείνει να εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος
από την Ο.Ε. προκειµένου να έρθει σε διαπραγµάτευση µε την εν λόγω εταιρεία για την οριστικοποίηση του
οφειλόµενου ποσού και να επανέλθει το θέµα σε επόµενη συνεδρίαση της Ο.Ε.
Τέθηκαν σε ψηφοφορία η πρόταση του Προέδρου της Ο.Ε. και η πρόταση του δικηγόρου του ∆ήµου.
Υπέρ της πρότασης του Προέδρου της Ο.Ε. ψήφισαν έξι (6) µέλη της Επιτροπής.
Υπέρ της πρότασης του δικηγόρου του ∆ήµου, ψήφισαν δύο (2) µέλη της Ο.Ε. οι κ.κ. Μαργέλη Μαρία και
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
τις ανωτέρω εισηγήσεις και την ψηφοφορία
•
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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ο.Ε., κ. Χαράλαµπο Καλό, ∆ήµαρχο, να διαπραγµατευτεί µε την εταιρεία
«Κάλαµος Ναυτική Εταιρεία», για την οριστικοποίηση του οφειλόµενου ποσού και να επανέλθει το θέµα σε επόµενη
συνεδρίαση της Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 411/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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