ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 7ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 40/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 3314/23-2-2017 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Βλάχος Κων/νος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σέρβος Κων/νος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4.
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6. Καρφάκη Μαριάννα
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Ο κ. Αθανάσιος Περδικάρης, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο Εκτός Ηµερήσιας∆ιάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για την
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του ΣΤ’ Τµήµατος του Συµβουλίου της
Επικρατείας κατά την συνεδρίαση αυτού στις 20-3-2017 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ’αναβολή η
µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση θέµατος εκτός
ηµερήσιας διάταξης, σχετικά µε την χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη για την παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του ΣΤ’ Τµήµατος του
Συµβουλίου της Επικρατείας κατά την συνεδρίαση αυτού στις 20-3-2017 η σε οποιαδήποτε άλλη
µετ’αναβολή η µαταίωση δικάσιµο.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε .κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγηση της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε την αριθ’ 29/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
χορηγήθηκε εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να ασκήσει αίτηση αναίρεσης ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας κατά της αριθ’ 820/2015 απόφασης του Β’ Τριµελούς ∆ιοικητικού
Εφετείου Πατρών που δίκασε σε πρώτο βαθµό την από 69/1-9-2008 αγωγή του Νικολάου
Ασπρογέρακα κατά του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου του οποίου καθολικός διάδοχος είναι ο ∆ήµος
Λευκάδας .
Στην ως άνω απόφαση αριθ’ 820/2015 απόφαση του Β’ Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών
µεταξύ άλλων επάγονταν τα ακόλουθα:
Επειδή στην κρινόµενη αγωγή ο ενάγων Νικόλαος Ασπρογέρακας ισχυρίζεται ότι παρά την
παράδοση και την ανεπιφύλακτη παραλαβή από τον καθού των ως άνω εκτελεσθέντων έργων
περαιωθέντων και παραδοθέντων εµπρόθεσµα και εκτελεσθέντων κατά τα συµφωνηθέντα χωρίς
ελλείψεις η ελαττώµατα και απολύτως σύµφωνα µε τις τεχνικές µελέτες κάθε έργου χωριστά όπως
προκύπτει άλλωστε από τις σχετικές βεβαιώσεις περαίωσης εργασιών για κάθε έργο του επιβλέποντα
την εκτέλεση του έργου µηχανικού του καθού ∆ήµου Ελλοµένου, ∆ηµητρίου Βραχνούλα, το
εναγόµενο αρνείται υπαίτια, αδικαιολόγητα και καταχρηστικά να του καταβάλει το ως άνω οφειλόµενο
των 149.841,74 ευρώ παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις του, προφορικές και έγγραφες.Επικαλείται
δε και προσκοµίζει την από 27-5-2003 εξώδικη όχληση,που επιδόθηκε στο εναγόµενο την 29-5-2003
σύµφωνα µε την 7436Β/29-5-2003 Έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου
Λευκάδας Γ. Κονιδάρη. Ο εναγόµενος ∆ήµος µε το από 22-10-2015 υπόµνηµά του την από 29-102015 προσθήκη –αντίκρουση που κατέθεσε προβάλει ότι οι χρηµατικές αξιώσεις του ενάγοντος, όσον
αφορά τα έργα 1 έως 12 έχουν υποκύψει στην πενταετή παραγραφή κατ’ αρθρα 90 και 91 του
ν.2362/1995, που αρχίζει από το τέλος του έτους κατά το οποίο διενεργήθηκε η οριστική παραλαβή,
ήτοι εν προκειµένω από 31-12-2002 δεδοµένου ότι η παραλαβή των έργων έγινε σύµφωνα µε τα
σχετικά πρακτικά στις 27-12-2002 (έργα 1-11) και 20-12-2002 (έργα10-12). Σύµφωνα µε τον
ισχυρισµό αυτό του εναγοµένου οι σχετικές αξιώσεις του ενάγοντος θα ήταν απαιτητές εφόσον η
αγωγή είχε ασκηθεί µέχρι τις 31-12-2007.
Επειδή όπως προκύπτει από α) τις από 27-12-2002 βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των συµβούλων του
εναγοµένου ∆ήµου καθώς και από τις από 27.12.2002 βεβαιώσεις περαίωσης εργασιών που
υπογράφονται από τον ενάγοντα ως ανάδοχο και τον επιβλέποντα µηχανικό ∆. Βραχνούλα και
αφορούν τα έργα υπ’ αριθ’ 1 έως 10 και β) τους λογαριασµούς και πιστοποίηση εργασιών που
θεωρήθηκαν νόµιµα από τον προϊστάµενο ΤΥ∆Κ Λευκάδας στις 20-12-2002 για τα έργα υπ’αριθ’ 11
και 12, στις 11.4.2003 για τα έργα υπ’ αριθ’ 13,14,15,17 και στις 16-4-2003 για το έργο υπ’ αριθ’
17,καθώς επίσης και τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής, ο ενάγων νοµίµως αξιώνει την εξόφληση
των ανωτέρω εκκαθαρισµένων απαιτήσεων του.
Επειδή ο ισχυρισµός του εναγοµένου ότι οι ένδικες αξιώσεις που αφορούν τα έργα υπ’ αριθ’ 1-12 έχει
υποπέσει στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 90 παρ.1 του ν.2362/1995,καθόσον η αγωγή
ασκήθηκε στις 1.9.2008, δηλαδή το τέλος του έτους εντός του οποίου παραδόθηκαν τα έργα, πρέπει
να απορριφθεί ως αβάσιµος.Τούτο δε, γιατί η πιο πάνω πενταετής παραγραφή, η οποία άρχισε την
1.1.2003,δηλαδή την εποµένη από το τέλος του έτους κατά το οποίο διενεργήθηκε η οριστική
παραλαβή ,διακόπηκε σύµφωνα µε το άρθρο 93 περ.β του ν. 2362/1995,µε την υποβολή της από 275-2003 εξώδικης πρόσκλησης δήλωσης διαµαρτυρίας, που επιδόθηκε νόµιµα στις 29-5-2003,στον
εναγόµενο ∆ήµο οπότε η παραγραφή άρχισε εκ νέου µετά πάροδο εξι µηνών από τη χρονολογία
υποβολής της όχλησης, αφού η αρµόδια δηµοτική αρχή δεν είχε απαντήσει, δηλ. άρχισε εκ νέου από
τις 29.11.2003 και συνεπώς συµπληρωνόταν δηλ. στις 29-11-2008 και δεν είχε συµπληρωθεί κατά το
χρόνο άσκησης της ένδικης αγωγής(1-9-2008)
Επειδή κατόπιν των ανωτέρω ,µετά την έγκριση των πιο πάνω υποβληθέντων λογαριασµών –
πιστοποιήσεων από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία όσον αφορά τις υπ’αριθ’ 11-17 συµβάσεις, καθώς και
την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αντίστοιχων εργασιών όσον αφορά όλες τις συµβάσεις και
µε δεδοµένο ότι ο ανάδοχος εκπλήρωσε ,κατά τους όρους των ως άνω διοικητικών συµβάσεων, τις
αναληφθείσες υποχρεώσεις του, γεγονός που δεν αµφισβητείται άλλωστε,συνάγεται ότι ο εναγόµενος
∆ήµος είχε υποχρέωση,ως κύριος του πιο πάνω έργου, να καταβάλει στον ενάγοντα αφενός µεν
ποσά που περιλαµβάνονται στους προαναφερόµενους εγκεκριµένους λογαριασµούς, για κάθε έργο,
συνολικής αξίας 149.832,36 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ µε τους νόµιµους τόκους σε
ποσοστό 85% του τόκου των εξαµηνιαίων εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου από την όχληση 29-52003 µέχρι την εξόφληση.
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Περαιτέρω και σύµφωνα µε την αριθ’ 46/2004 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας άλλη
απόφαση του ιδίου ως άνω Νικολάου Ασπρογέρακα κατά του ∆ήµου Ελλοµένου για την ίδια
απαίτηση είχε απορριφθεί αυτή για λόγους έλλειψης δικαιοδοσίας του ∆ικαστηρίου και καταδίκασε
τον ενάγοντα στο ποσόν των 1498 ευρώ ως δικαστική δαπάνη , γεγονός που θεωρώ ότι ο πρώην
∆ήµος δεν εισέπραξε.
Επειδή η ως άνω αριθ’ 820/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών επιδόθηκε στον ∆ήµο
Λευκάδας στις 18-1-2016 και αρχίζει να εκπνέει η προθεσµία των ενδίκων µέσων,
Επειδή όµως τα χρήµατα που υποχρέωσε τον ∆ήµο Λευκάδας είναι πάρα πολλά και επιπλέον και οι
τόκοι είναι παρά πολλοί εγγίζουν τις 20.000 ευρώ από το έτος 2003.
Περαιτέρω η από 10-2-2016 και αριθµό κατάθεσης στα βιβλία του Εφετείου Πατρών 1033/23/2/2016
αίτηση αναίρεσης η οποία υπογράφεται από την ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη
,και κατατέθηκε από τον Γεώργιο Κουκούλη ∆ικηγόρο Πατρών εν συνεχεία καταχωρήθηκε ενώπιον
του ΣΤ’ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας µε αριθµό 706/2016 και προσδιορίσθηκε να
συζητηθεί αρχικά να
ενώπιον του ΣΤ’ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας στις 23
Ιανουαρίου 2017 κατ’ ακολουθίαν αναβολής της ως άνω δικασίµου συζητείται στις 20-3-2017
ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ
Εισηγούµαι προς την αρµόδια προς τούτο οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας αφενός να
εγκρίνει την αριθ’1033/23/2/2016 πράξη κατάθεσης προς τον δικηγόρο Πατρών Γεώργιο Κουκούλη
της αίτησης αναίρεσης του ∆ήµου Λευκάδας που στρέφεται κατά της αριθ’ 820/2015 απόφασης του
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και κατά του Νικόλαου Ασπρογέρακα, αφετέρου 2) Να χορηγήσει
εντολή στην υπογράφουσα την αίτηση αναίρεσης ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία
Μαυρέτα Καρύδη µε αριθµό µητρώου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας 061 ,να παρασταθεί και
να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας ενώπιον του ΣΤ’ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας
και να υποστηρίξει την αριθ’ 706/2016 µε αριθµό καταχώρησης ενώπιον του ιδίου ∆ικαστηρίου
αίτηση αναίρεσης του ∆ήµου Λευκάδας η οποία στρέφεται κατά της αριθ’ 820/2015 απόφασης του
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και κατά του Νικολάου Ασπρογέρακα στην συνεδρίαση της 20 Μαρτίου
2017 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή η µαταίωση δικάσιµο εν γένει δε να καταθέσει υπόµνηµα
τυχόν πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική πράξη ήθελε απαιτηθεί
υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τα νόµιµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας
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:
1. Την έγκριση της αριθ’ 1033/23/2/2016 πράξης κατάθεσης προς τον δικηγόρο Πατρών Γεώργιο
Κουκούλη της αίτησης αναίρεσης του ∆ήµου Λευκάδας κατά της αριθ’ 820/2015 απόφασης του
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και κατά του Νικολάου Ασπρογέρακα και
2. Την χορήγηση εντολής στην υπογράφουσα την αίτηση αναίρεσης ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας
µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη µε αριθµό µητρώου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας 061
προκειµένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας ενώπιον του ΣΤ’ Τµήµατος
του Συµβουλίου της Επικρατείας και να υποστηρίξει την αριθ’ 706/2016 µε αριθµό καταχώρησης
ενώπιον του ιδίου ∆ικαστηρίου αίτηση αναίρεσης του ∆ήµου Λευκάδας η οποία στρέφεται κατά της
αριθ’ 820/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και κατά του Νικολάου Ασπρογέρακα
στην συνεδρίαση της 20 Μαρτίου 2017 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ’αναβολή η µαταίωση δικάσιµο εν
γένει δε να καταθέσει υπόµνηµα τυχόν πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική
πράξη ήθελε απαιτηθεί υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τα νόµιµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 40/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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