ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 46ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 556/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός ∆εκεµβρίου 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), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β'),, τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/3103-2020, 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: 24359/24-12-2020 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
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
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1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Γαζής Αναστάσιος
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Μαργέλη Μαρία
3
∆ρακονταειδής Κων/νος
4 Βικέντιος Νικόλαος
4
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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.
Τέθηκαν για συζήτηση τέσσερα (4) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος Ε.Η.∆.

ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. επί της από 09.12.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 180/2020) αγωγής του Χρήστου Μιχ.
Βουκελάτου 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 δικηγόρο του ∆ήµου µε
πάγια αντιµισθία κ. ∆ηµήτριο Μασούρα, ο οποίος κατέθεσε την γνωµοδότησή του επί του θέµατος, που έχει ως
εξής:
«Με την αναφερόµενη ανωτέρω αγωγή, ο αντίδικος εκθέτει ότι τον Νοέµβριο του τρέχοντος έτους
προµήθευσε υλικά για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης και εκτέλεσε κατεπείγουσες εργασίες
σε γεωτρήσεις των οικισµών Βουρνικά και Συβότων.
Η παράδοση των υλικών και η εκτέλεση των εργασιών κατά τρόπο άρτιο προκύπτουν από την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 21660/2020 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο αντίδικος έχει εκδόσει φορολογικά
παραστατικά (τιµολόγια) για τα υλικά και 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.
Ο αντίδικος αιτείται την καταβολή ποσού 36.037,82 ευρώ νοµιµοτόκως από 30.11.2020, για την αξία των
υλικών και των εργασιών, καθώς και ποσό 1.200 ευρώ ως εύλογη αποζηµίωση για τα έξοδα είσπραξης των
οφειλοµένων.
Η υπηρεσία µας θεωρεί το τελευταίο ποσό (1.200 ευρώ) υπερβολικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εισηγούµαστε στην Ο.Ε. να παρασχεθεί εντολή στον δικηγόρο Λευκάδας ∆ηµήτριο Μασούρα να
παρασταθεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας προς υποστήριξη των συµφερόντων του ∆ήµου και
να υποβάλει προτάσεις αναφορικά µε την από 09.12.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 180/2020) αγωγή του Χρήστου Μιχ.
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Βουκελάτου και ειδικότερα να συνοµολογεί την αγωγή ως προς το ποσό της αξίας των υλικών και των εργασιών,
ήτοι 36.037,82 ευρώ, να αρνείται δε την αγωγή ως προς το ποσό της εύλογης αποζηµίωσης των 1.200 ευρώ.
Επίσης, να υπογράφει πρακτικό συµβιβασµού σε περίπτωση που ο ενάγων παραιτηθεί από: α. την αξίωση
για καταβολή του ποσού των 1.200 ευρώ και β. τους τόκους του συνοµολογηθέντος ποσού των 36.037,82 ευρώ, το
οποίο να καταβάλλεται ατόκως εντός τριών µηνών από την κοινοποίηση εκ µέρους του ενάγοντος του πρακτικού
συµβιβασµού.»
Στην ανωτέρω εισήγηση, ο δικηγόρος του ∆ήµου, πρότεινε να γίνει αποδεκτό το ποσό των 800 €, αντί του
ποσού των 1.200 €.

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
Εξουσιοδοτεί τον δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία στο ∆ήµο Λευκάδας ∆ηµήτριο Μασούρα, να
υπογράψει πρακτικό συµβιβασµού σε περίπτωση που ο ενάγων α. περιορίσει την αξίωση για καταβολή του
ποσού των 1.200 ευρώ ως δικαστικά έξοδα, στο ποσό των 800 ευρώ, το οποίο αποδεχόµαστε και β.
παραιτηθεί από τους τόκους του συνοµολογηθέντος ποσού των 36.037,82 ευρώ, το οποίο να καταβάλλεται
ατόκως εντός τριών µηνών από την κοινοποίηση εκ µέρους του ενάγοντος του πρακτικού συµβιβασµού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 556/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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