ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 29ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:196/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 26 του µήνα Ιουνίου του έτους
2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 12687/22-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό
στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 10 : Ενηµέρωση της Ο.Ε. του ∆ήµου Λευκάδας σχετικά µε την αριθ’ 72/2018 απόφαση του
Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αριθ’ 72/018 απόφαση του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς
Ελλάδας το οποίο δίκασε έφεση του ∆ήµου Λευκάδας κατά της αριθ’ 135/2016 απόφασης του Moνοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία <<Κ.Μάτζιος-Σ.Γαϊτανίδης>>.
Στην αριθ’ 72/018 απόφαση Του Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας εµπεριέχονται τα ακόλουθα
Το πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο που µε την εκκαλούµενη απόφαση του έκρινε ότι παραδεκτά εισήχθη ενώπιον
του η ένδικη υπόθεση, καθόσον είχε δικαιοδοσία προς εκδίκαση αυτής, απορρίπτοντας τη σχετική ένσταση και
στη συνέχεια δέχθηκε την αγωγή ως βάσιµη κατ’ ουσίαν κατά ένα µέρος, επιδικάζοντας στην ενάγουσα το
ποσόν 68.994,24 ευρώ, ορθώς το νόµο εφάρµοσε και τις αποδείξεις εκτίµησε και συνεπώς οι λόγοι έφεσης µε
τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα είναι απορριπτέοι ως αβάσιµοι, όπως και η έφεσή στο σύνολό της.
Τα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης του παρόντος βαθµού δικαιοδοσίας πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του
εκκαλούντος λόγω της ήττας του µειωµένα όµως κατά το άρθρο 281 παρ.2 του ν.3463/2006,όπως ειδικότερα
ορίζεται στο διατακτικό στο ποσόν των 400 ευρώ.
Συνεπώς η ως άνω απόφαση κατέστη τελεσίδικη
Επειδή δεν τίθεται ουδείς λόγος άσκησης έκτακτων πλέον ενδίκων µέσων, δηλαδή
ότι ο ∆ήµος Λευκάδας δεν έχει κανένα έννοµο συµφέρον προς άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της
αριθ’72/2018 απόφασης του Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας και πρέπει να καταβάλει τα χρήµατα µε τους
νόµιµους τόκους καθώς και την επιβληθείσα δικαστική δαπάνη.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας ότι η ως άνω αριθ’72/2018 απόφαση του
Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας έχει καταστεί τελεσίδικη και τυχόν άσκηση αίτησης αναίρεσης
κατ’ αυτής είναι βέβαιο ότι δεν θα ευδοκιµήσει, δοθέντος ότι υφίσταται και έχει συµπεριληφθεί το ποσόν στις
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ληξιπρόθεσµες οφειλές του ∆ήµου Λευκάδας προς την Κοινοπραξία Μάτζιος Γαϊτανίδης για να καταβληθεί
από την επιχορήγηση του προγράµµατος, προς τούτο δέον όπως αποφασίσει την καταβολή των
επιδικασθέντων κεφαλαίων µε τους νόµιµους τόκους και την καταβολή της δικαστικής δαπάνης.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Να µην ασκηθεί αίτησης αναίρεσης κατά της αριθ’72/2018 απόφασης του Εφετείου ∆υτικής Στερεάς
Ελλάδας το οποίο δίκασε έφεση του ∆ήµου Λευκάδας κατά της αριθ’ 135/2016 απόφασης του Moνοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία <<Κ.Μάτζιος-Σ.Γαϊτανίδης>> και την
καταβολή των επιδικασθέντων κεφαλαίων µε τους νόµιµους τόκους που αναφέρονται σε αυτή, καθώς και την
καταβολή της δικαστικής δαπάνης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 196/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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