ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 77/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 24 του µήνα Απριλίου
του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 7234/20-4-2015 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
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Βλάχος Κων/νος
6. Χαλικιάς Ευάγγελος
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σέρβος Κων/νος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Προτάσσεται το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
Το 1ο θέµα συζητήθηκε τελευταίο και πριν την συζήτησή του, ήρθε ο κ. Σέρβος Κων/νος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 5ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για κατάργηση ή µη ένδικων µέσων κατά του αριθ. 1860/2014 απόγραφου
Ειρηνοδικείου Πατρών.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

του

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η δεύτερη κοινοποίηση επιταγής προς εκτέλεση της αριθ' 1860/2014
διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Πατρών µε επιταγή προς πληρωµή του ακριβούς
φωτοαντιγράφου απο το παραπόδας αριθ'2066/2014 πρώτο εκτελεστό απόγραφο, δυνάµει της
οποίας επάγονται τα ακόλουθα:
Ο
∆ικαστής του Ειρηνοδικείου Πατρών έχοντας υπόψη την απο 15-12-2014 αίτηση της
κοινοπραξίας µε την επωνυµία: Κοινοπραξία Παναγιώτης Κρεµανταλάς -Ιωάννης Αργυρόπουλος,
που εδρεύει στην Πάτρα που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας εντός της οποίας περιγράφονται
τα παρακάτω στοιχεία: 1) η απο 21-11-2008 σύµβαση κατασκευής έργου µεταξύ της αιτούσας και
του τέως ∆ήµου Απολλωνίων
περί της εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ∆ΡΑΓΑΝΟ -ΣΥΒΡΟΣ-ΧΟΡΤΑΤΑ-ΝΙΚΟΛΗ-ΚΟΜΗΛΙΟσυνολικής δαπάνης
248.354,81 ευρώ µε την οποία η αιτούσα ανέλαβε την εκτέλεση του ως άνω έργου ως ανάδοχος
εργολάβος, 2) η υπ'αριθ' 52/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του τέως ∆ήµου
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Απολλωνίων, δυνάµει του οποίου αποφασίσθηκε η ανάθεση του εν λόγω έργου στην ως άνω εταιρεία
3) αντίγραφο του απο 8-8-2014 πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της διεύθυνσης
τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας σε συνδυασµό µε την µε αριθµό 257/29/8/2014 απόφαση
του δηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας εκ των οποίων αποδεικνύεται εκτός της παραλαβής του έργου
και η έγκριση της συνολικής δαπάνης του έργου ποσού 268.079 ευρώ λόγω αυξήσεως ΦΠΑ και
τοκοφορίας λόγω εκπρόθεσµης πληρωµής του 2ου και 3ου λογαριασµού κλπ.
Επειδή ο ως άνω δικαστής υποχρεώνει το ∆ήµο Λευκάδας να καταβάλει στην αιτούσα κοινοπραξία
το συνολικό ποσό των 17.620,56 ευρώ µε το νόµιµο τόκο απο της κοινοποίησης της διαταγής
πληρωµής και µέχρις εξοφλήσεως και επιπλέον 370 ευρώ για δικαστική δαπάνη.
Επειδή µε την αριθ' 11/2015 αποφασίσθηκε να µην ασκηθεί ανακοπή και αίτηση αναστολής κατα
της αριθ'1860/2014 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Πατρών
Επειδή ήδη παρήλθε και η δεύτερη προθεσµία απο την κοινοποίηση της επιταγής προς εκτέλεση .
Συνεπώς είναι οικονοµικά επιζήµιο και ασύµφορο για τον ∆ήµο Λευκάδας να ασκήσει έκτακτα ένδικα
µέσα ενώπιον του Αρείου Πάγου.
Προς τούτο εισηγούµαι στην οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να αποφασίσει περαιτέρω για την κατάργηση των ενδίκων µέσων κατά της ως άνω αριθ'1860/2014
διαταγής πληρωµής της κοινοπραξίας µε την επωνυµία κοινοπραξία Παναγιώτης ΚρεµανταλάςΙωάννης Αργυρόπουλος και να αποδοθούν τα ως άνω χρήµατα σ΄αυτήν .
Στη συνέχεια η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, έδωσε διευκρινήσεις επί του θέµατος και
απάντησε σε ερωτήσεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.
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:
Την κατάργηση των ενδίκων µέσων κατά της ως άνω αριθ'1860/2014 διαταγής πληρωµής της
κοινοπραξίας µε την επωνυµία: κοινοπραξία Παναγιώτης Κρεµανταλάς- Ιωάννης Αργυρόπουλος και
να αποδοθεί σ΄αυτήν το συνολικό ποσό των 17.620,56 ευρώ µε το νόµιµο τόκο απο της κοινοποίησης
της διαταγής πληρωµής και µέχρις εξοφλήσεως και επιπλέον 370 ευρώ για δικαστική δαπάνη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 77/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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