Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:16/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:152/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 6η του
μήνα Ioυνίου του έτους 2012, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13.00π.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 14193/1.6.2012
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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Mαργέλης Γεώργιος
7) Γαβρίλης Δημήτρης
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
6ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.16-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για παράσταση της δικηγόρου του
Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Εφετείου Δυτ.Στερεάς Ελλάδας, κατά τη
δικάσιμο στις 12/6/12, σχετικά με υπόθεση Ιωάννη Κατωπόδη.
Εισηγητ:κ.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε ότι :
«Περιήλθε στην Νομική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας η αριθ'170 /2011 κλήση του
Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία ορίζεται
δικάσιμο της υπόθεσης του Ιωάννη Κατωπόδη ,ήτοι έφεσης αυτού κατά της
αριθ'24/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά του
Δήμου Λευκάδας ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Απολλωνίων.
Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ του Ιωάννη Κατωπόδη και του Δήμου Λευκάδας ως
πρώην καθολικού διαδόχου του Δήμου Απολλωνίων, συνίσταται στο ότι ο πρώτος
προμήθευσε με ηλεκρολογικά υλικά τον πρώην Δήμο Απολλωνίων αντί συνολικού
τιμήματος 64.747,46 ευρώ και ο δεύτερος δεν τον εξόφλησε ,έτσι κατέφυγε ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας για να υποχρεωθεί ο εναγόμενος Δήμος
Απολλωνίων να καταβάλει προς τον εκκαλούντα το ποσόν των 64.747,46 ευρώ με
τους νόμιμους τόκους απο την επίδοση της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως .

Η ως άνω έφεση στρέφεται κατά της 24/2011 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας γιατί δήθεν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αποφάσισε ότι τα
στοιχεία αυτά που καταγίνεται η επίδικη σύμβαση αποδίδουν στην επίδικη σύμβαση
το χαρακτήρα διοικητικής και στην επίδικη διαφορά την ιδιότητα της διοικητικής
διαφοράς ουσίας, για την οποία δικαιοδοσία έχουν σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στη προηγούμενη νομική σκέψη τα διοικητικά δικαστήρια. Τούτο δε ανεξαρτήτως του
ότι η ίδια αγωγή παρίσταται και ως αόριστη, καθόσον δεν δικαιολογείται γιατί η
επίδικη σύμβαση καταρτίσθηκε με απευθείας ανάθεση και όχι με πρόχειρο η τακτικό
διαγωνισμό -ενω επιπλέον δεν προκύπτει απο τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα
αποδεικτικά στοιχεία ότι με την υπογραφή για την παραλαβή του εκπροσώπου του
εναγομένου Δήμου τελειώθηκαν οι επίμαχες συναλλαγές.
Επειδή η ως άνω υπόθεση η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Εφετείου Δυτικής
Στερεάς Ελλάδας ύστερα απο μεταφορά αυτού εκ του Εφετείου Πατρών και έχει
βαρύνουσα σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας,
εισηγούμαι
ότι πρέπει να χορηγηθεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη για να παρασταθεί κατά την δικάσιμο της 12/6/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ'αναβολή δικάσιμο και να υποστηρίξει τα έννομα συμφέροντα του Δήμου
Λευκάδας ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Απολλωνίων κατά της έφεσης
του Ιωάννη Κατωπόδη και κατά της αριθ' 24/2012 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας να αντικρούσει την ως άνω από 23/3/2011 έφεση με κάθε
νόμιμο μέσο”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, να παρασταθεί κατά την δικάσιμο της
12/6/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο και να υποστηρίξει τα
έννομα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου
Απολλωνίων κατά της έφεσης του Ιωάννη Κατωπόδη.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του Δήμου, κα.Μαυρέτα Καρύδη,να παρασταθεί κατά
την δικάσιμο στις 12/6/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο και να
υποστηρίξει τα έννομα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας ως καθολικού διαδόχου του
πρώην Δήμου Απολλωνίων, κατά της έφεσης του Ιωάννη Κατωπόδη και κατά της
αριθ' 24/2012 απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και να
αντικρούσει την ως άνω από 23/3/2011 έφεση με κάθε νόμιμο μέσο,ενώπιον του
Εφετείου Δυτ.Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 152/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

