ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 20ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:130/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 8 του μήνα Μαϊου του έτους
2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ: 8498/4-5-18 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 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. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σέρβο Κων/νο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με ενημέρωση για την υπ΄αριθ’ 24/2016 απόφαση του Μονομελούς
Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση μου η αριθ’ η αριθ’ 24/2016 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς
Ελλάδας το οποίο δίκασε έφεση του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’ 12/2014 απόφασης του Moνομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά του Πετρόπουλου Κωνσταντίνου, καθώς το αριθ’ 27944/19/9/2017
διαβιβαστικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α και Αναπτυξιακής Πολιτικής στην οποία
μεταξύ άλλων παρατείνεται σύμφωνα με την αριθ.2/48432/ΔΠΓΚ/23.6.2017 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών , η ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος έως 30-6-2018 επιχορήγησης των
Δήμων της Χώρας για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους . Το ποσόν το οποίο
επιχορηγήθηκε για το Δήμο Λευκάδας ανέρχεται στο 1.951.909,44 ευρώ .Το οποίο αν δεν απορροφηθεί θα
χαθεί.
Επιπλέον στην αριθ’ 24/016 απόφαση του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας εμπεριέχονται τα ακόλουθα:
O εφεσίβλητος εξιστορούσε με την κρινόμενη αγωγή , ότι με συμφωνία που καταρτίσθηκε προφορικά
μεταξύ αυτού και του πρώην Δημάρχου Απολλωνίων τον Ιούλιο του έτους 2006 ο ίδιος ανέλαβε την
υποχρέωση να εκτελέσει έναντι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης αγροτικών δρόμων για λογαριασμό του
Δήμου Απολλωνίων. Για κάθε ημέρα απασχόλησης είχε συμφωνηθεί ως αμοιβή του ενάγοντος το ποσό των
200 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.19%
Σε εκτέλεση της άκυρης αυτής συμφωνίας ο ίδιος προέβη κατά το χρονικό διάστημα Αυγούστου -Δεκεμβρίου
2006 σε εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού και συντήρησης αγροτικών δρόμων σε δημοτικά
διαμερίσματα του εν λόγω Δήμου (Σύβρου, Χορτάτων, Αθανίου και Αγίου Ηλία),πραγματοποιώντας 27
ημερομίσθια για κάθε δημοτικό διαμέρισμα εξέδωσε δε τα ακόλουθα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών:α) το
υπ'αριθμ.4/5-11-2006 τιμολόγιο, απο το οποίο προκύπτουν 27 ημερομίσθια με τσάπα, για καθαρισμό
αγροτικών δρόμων στο Δ.Δ. Σύβρου, αντί ποσού 200 ευρώ έκαστο ημερομίσθιο, δηλαδή 5.400 ευρώ, πλέον
ΦΠΑ 19% 1026 ευρώ και συνολικά 6.426 ευρώ, β) το υπ'αριθ'5/15-11-2006 τιμολόγιο, απο το οποίο
προκύπτουν 27 ημερομίσθια με τσάπα, για συντήρηση αγροτικών δρόμων στο Δ.Δ. Χορτάτων, αντί ποσού
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200 ευρώ έκαστο ημερομίσθιο, δηλαδή 5.400 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 19% 1.026 ευρώ και συνολικά 6.426 ευρώ και
δ) το υπ'αριθ' 7/30-11-2006 τιμολόγιο, απο το οποίο προκύπτουν 27 ημερομίσθια με τσάπα, για συντήρηση
και καθαρισμό αγροτικών δρόμων στο Δ.Δ. Αγίου Μηνά, αντί ποσού 200 ευρώ έκαστο ημερομίσθιο, δηλαδή
5.400 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 19% 1.026 ευρώ και συνολικά 6.426 ευρώ. Τα ανωτέρω τιμολόγια έχουν υποβληθεί
απο τον ενάγοντα στον πρώην Δήμο Απολλωνίων και έχουν καταχωρισθεί ως ανειλημμένες υποχρεώσεις
στον προυπολογισμό του 2007, πλην όμως
δεν είχαν εξοφληθεί μέχρι 9-12-2010 (σχετ.η
υπ'αριθμ.πρωτ.7657/9-12-2010 βεβαίωση του πρώην Δημάρχου Απολλωνίων), ούτε έχουν εξοφληθεί μέχρι
σήμερα, όπως καταθέτει σχετικά ο μάρτυρας αποδείξεως. Επομένως, εφόσον ο εναγόμενος, ο οποίος
τυγχάνει καθολικός διάδοχος του πρώην Δήμου Απολλωνίων (άρθρα 1 παρ.2 αρ.34 και 283 παρ.1 εδ.β.Ν.
3852/2010),δεν έχει καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 25.704 ευρώ, έχει καταστεί πλουσιότερος
χωρίς νόμιμη αιτία απο την περιουσία του τελευταίου κατά το πιο πάνω ποσό, το οποίο εξοικονόμησε και που
θα κατέβαλε στον ίδιο η άλλο πρόσωπο εάν είχε συναφθεί έγκυρη σύμβαση, υποχρεούται δε ο πρώτος να
αποδώσει στον δεύτερο την ωφέλεια, την οποία αποκόμισε σε βάρος της περιουσίας του. Κατ' ακολουθίαν
των ανωτέρω, υποχρεώνεται ο Δήμος Λευκάδας να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 25.704 ευρώ με το
νόμιμο τόκο απο την επίδοση της αγωγής
Παρά τους λόγους της έφεσης του Δήμου Λευκάδας , το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο δεν τους δέχθηκε και
επικύρωσε την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στο σύνολό της.
Επειδή η υπόθεση πλέον έχει καταστεί τελεσίδικη και σε κάθε περίπτωση και αν ασκήσει το Δήμος έκτακτο
ένδικο μέσο της αίτησης αναίρεσης πιθανολογείται ότι δεν θα ευδοκιμήσει αυτή . Με δεδομένο ότι υφίσταται και
έχει συμπεριληφθεί το ποσόν στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου Λευκάδας προς τρίτους για να
καταβληθεί από την επιχορήγηση του προγράμματος και να απορροφηθεί .
Προς τούτο κρίνω σκόπιμο ότι ο Δήμος Λευκάδας δεν έχει κανένα έννομο συμφέρον προς συζήτηση αίτησης
αναίρεσης κατά της αριθ’24/2016 απόφασης του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και πρέπει να καταβάλει
τα χρήματα με τους νόμιμους τόκους καθώς και τις επιβληθείσες δικαστικές δαπάνες και των δύο βαθμών.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας ότι η ως άνω αριθ’24/2016 απόφαση του
Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας έχει καταστεί τελεσίδικη και τυχόν συζήτηση αίτησης
αναίρεσης κατ ’αυτής είναι βέβαιο ότι δεν θα ευδοκιμήσει δοθέντος ότι υφίσταται και έχει συμπεριληφθεί το
ποσόν στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου Λευκάδας προς τον Κωνσταντίνο Πετρόπουλο 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 και των δύο
βαθμών.
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 προβεί σε αίτηση αναίρεσης κατά τη αρ. 24/2016 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής
Στερεάς Ελλάδας την καταβολή των επιδικασθέντων κεφαλαίων με τους νόμιμους τόκους και την καταβολή της
δικαστικής δαπάνης και των δύο βαθμών, στον κ. Κων/νο Πετρόπουλο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 130/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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