Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:36/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:323/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 6η του
μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
35603/2.12.2011 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]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Πεντεσπίτης Νικόλαος
6] Mαργέλης Γεώργιος
7] Μπραντζουκάκης Νικόλαος
8) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.36-2011 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά
της αρ.’22/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Απολλωνίων , η οποία εκδόθηκε
επί της από 18-12-2010 αγωγής του Γερασίμου Καγκελάρη κατά του Δήμου
Λευκάδας ως διαδόχου αρχής του πρώην Δήμου Απολλωνίων.
Εισηγητ:κα.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή τα εξής;
«Περιήλθε στην υπηρεσία μου η αριθ’22/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Απολλωνίων , η οποία εκδόθηκε επί της από 18-12-2010 αγωγής του Γερασίμου
Καγκελάρη κατά του Δήμου Λευκάδας ως διαδόχου αρχής του πρώην Δήμου
Απολλωνίων.
Ο ενάγων κατόπιν προφορικής συμφωνίας με τον πρώην Δήμαρχο Απολλωνίων
συνήψε στη Βασιλική Λευκάδας περί τον Σεπτέμβριο του 2006 προφορικά σύμβαση
έργου όπως προβεί σε επισκευές των βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης του δήμου σε
διαφορετικά δημοτικά διαμερίσματα του δήμου, ότι μολονότι εκτέλεσε το συμφωνηθέν
έργο συνολικού ύψους 4.998,00 ευρώ , όμως δεν εξοφλήθηκε από τον πρώην Δήμο
Απολλωνίων παρά το γεγονός ότι παρέλαβε ανεπιφύλακτα το ως άνω έργο.

Η ως άνω απόφαση δέχεται την αγωγή του ενάγοντος Γεράσιμου Καγκελάρη και
υποχρεώνει τον Δήμο Λευκάδας να καταβάλλει σ’αυτόν το ποσόν των (4.998,00)
ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.
Επιβάλλει εις βάρος του Δήμου το ποσόν των 180,00 ευρώ ως δικαστικά έξοδα.
Επειδή στο Δήμο Λευκάδας η ως άνω απόφαση περιήλθε στις 30-11-2011 συνεπώς
μετρά η προθεσμία της άσκησης των ενδίκων μέσων.
Οφείλω όμως να επισημάνω ότι οι διαφορές αυτές από τα Δικαστήρια
ευδοκιμούν συνεπώς ο Δήμος θα υποχρεωθεί να αποδώσει τα ως άνω ποσά,
προσαυξημένα με τους νόμιμους τόκους, εφόσον ήθελε ασκήσει έφεση να δικασθεί
και σε δεύτερο βαθμό.
Ακολούθως ο Δήμος Λευκάδας σε παρόμοιες υποθέσεις δεν έχει ασκήσει το
ένδικο μέσο της έφεσης, ως εκ τούτου θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει κοινή στρατηγική
σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.
Επειδή η ως άνω απόφαση είναι οριστική, για να καταστεί τελεσίδικη θα
πρέπει να εκπνεύσει η προθεσμία των τριάντα ημερών από την επίδοση αυτής στον
Δήμο Λευκάδας.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
να δοθεί επειγόντως εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, να ασκήσει η μή
έφεση κατά της ως άνω απόφασης να παρασταθεί και να υπερασπίσει τα δικαιώματα
του Δήμου Λευκάδας».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει στην Επιτροπή να μην ασκηθούν
ένδικα μέσα να καταβάλλει το ποσόν των (4.998,00) ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από
την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα αποφασίζει
να μην ασκηθούν ένδικα μέσα κατά της αριθ’22/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Απολλωνίων ,να καταβάλλει στον Γεράσιμου Καγκελάρη το ποσόν των (4.998,00)
ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:323/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

