ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 4/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 22/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 2 του µήνα Φεβρουαρίου
του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 1638/28-1-2015 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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
Απόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Κοντογεώργης Ηλίας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Βλάχος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου για παράσταση και εκπροσώπηση του
∆ήµου Λευκάδας, κατά της έφεσης του Ναπολέοντος Πατρικίου, ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιµο της 6-3-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή δικάσιµο.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

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 απο 12-4-2014 και αριθµό κατάθεσης 30/2014 έφεση του Ναπολέοντα
Πατρίκιου, κατά της αριθ' 83/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας , στην οποία µεταξύ άλλων
επάγονται τα ακόλουθα:
Με την αγωγή του ο εφεσίβλητος ζητούσε κατά την κύρια βάση της σύµβασης έργου και κατά την
επικουρική του αδικαιολόγητου πλουτισµού που σε περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι η καταρτισθείσα
σύµβαση ήταν άκυρη, να υποχρεωθούν οι εναγόµενοι να του καταβάλλουν, αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον το ποσό των 8.431,15 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο αλληλεγγύως και εις ολόκληρον .Το
Ειρηνοδικείο Λευκάδας µε την εκκαλούµενη µε αριθµό 83/2013 οριστική απόφασή του απέρριψε την
αγωγή σχετικά µε τον πρώτο εναγόµενο ∆ήµο, ελλείψει παθητικής νοµιµοποιήσεως και απέρριψε την
αγωγή του σχετικά µε τη 2η των εφεσιβλήτων Σχολική Επιτροπή, κατ' αποδοχή ενστάσεως
παραγραφής, µε το σκεπτικό ότι δεν αποδείχθηκε προηγούµενη εκ µέρους του διακοπή της
παραγραφής κατ' άρθρο 93 εδάφιο β του Ν. 2362/1995.
Περαιτέρω στους λόγους που επικαλείται ισχυρίζεται ότι πέραν των επανειληµµένων εγγράφων
αιτήσεων του όχλησε και εξωδίκως τον δεύτερο των εφεσιβλήτων την 6-3-2008 για την καταβολή του
οφειλόµενου ποσού των 5.099 ευρώ διακόπτοντας τη σχετική πενταετή παραγραφή.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
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Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να αποφασίσει η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να χορηγήσει εντολή στη ∆ικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, προς απόκρουση της αριθ'30/2014 έφεσης του Ναπολέοντα
Πατρίκιου, κατά της αριθ' 83/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και κατά του ∆ήµου
Λευκάδας και της Σχολικής Επιτροπής η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας , κατά την δικάσιµο της 06-03-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση
δικάσιµο και εν γένει να υποστηρίξει µε κάθε νόµιµο µέσο τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας .»
Στη συνέχεια έδωσε διευκρινήσεις επί του θέµατος, η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, προς
απόκρουση
της αριθ'30/2014 έφεσης του Ναπολέοντα Πατρίκιου, κατά της αριθ' 83/2013
απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και κατά του ∆ήµου Λευκάδας και της Σχολικής Επιτροπής,
η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας , κατά την δικάσιµο της 06-032015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και εν γένει να υποστηρίξει µε κάθε
νόµιµο µέσο τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 22/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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