Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:30/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:264/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 23η του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
27970/19.10.2012 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 επτά(7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Γαζής Αναστάσιος
4)Σάντα-Μακρή Αικατ.
5) Πεντεσπίτης Νικόλαος
6)ΜαργέληςΓεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
7ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.30-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για
υπόθεση Πετρόπουλου Κων/νου κατά τη δικάσιμο στις 2-11-12 ή σε
οποιαδήποτε μετ'αναβολή δικάσιμο.
Εισηγ: κα.Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε ότι:
“ Περιήλθε στην υπηρεσία μου η απο 23 Νοεμβρίου 2010 αγωγή του Κωσταντίνου
Πετρόπουλου κατά του ΟΤΑ με την επωνυμία Δήμος Απολλωνίων .
Το αίτημα της ως άνω αγωγής είναι ότι: περί το μήνα Ιούλιο του έτους 2006 κατόπιν
προφορικής συμφωνίας που έλαβε χώρα στη Βασιλική του Δήμου Απολλωνίων
Λευκάδας,ο πρώην Δήμαρχος Απολλωνίων ανέθεσε στον εναγόμενο την εκτέλεση
των χωματουργικών εργασιών και ειδικότερα τον καθορισμό και τη συντήρηση
αγροτικών δρόμων σε διάφορα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Απολλωνών
Λευκάδας.
Ως αμοιβή για τις εκ μέρους του παρεχόμενες υπηρεσίες -εργασίες συμφωνήθηκε το
ποσό των 200 ευρώ ανά ημέρα εργασίας πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 19%
Σε εκτέλεση της παραπάνω προφορικής σύμβασης προέβη κατά το χρονικό
διάστημα Αυγούστου-Δεκεμβρίου του έτους 2006 σε καθαρισμό και συντήρηση
αγροτικών δρόμων στα δημοτικά διαμερίσματα Σύβρου,Χορτάτων,Αθανίου,Αγίου
Ηλία,Ευγήρου με εκσκαπτικό μηχάνημα ιδιοκτησίας του.

Το συνολικό ποσό της αμοιβής του για τις προπεριγραφείσες εργασίες,τις οποίες
παρέλαβε ανεπιφύλακτα ο Δήμος Απολλωνίων ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο
χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος
Φ.Π.Α(32.130.Ε)
Περαιτέρω το ως άνω ποσόν ο ως άνω εναγόμενος το αιτείται επικουρικά με τον
αδικαιολόγητο πλουτισμό .
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας ως διάδοχος αρχή του πρώην Δήμου Απολλωνίων έχει
έννομο συμφέρον να αποκρούσει την ως άνω αγωγή με κάθε νόμιμο μέσο,
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
να δοθεί άμεσα εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ'αναβολή δικάσιμο κατά της ως άνω απο 23/10/2010 και αριθμό κατάθεσης
163/2010 αγωγής του Κωσταντίνου Πετρόπουλου και εν γένει να υπερασπίσει τα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο ”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για να
δοθεί άμεσα εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ'αναβολή δικάσιμο κατά της ως άνω απο 23/10/2010 και αριθμό κατάθεσης
163/2010 αγωγής του Κωσταντίνου Πετρόπουλου και εν γένει να υπερασπίσει τα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο.
Η Επιτροπή αφού άκουσε το 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 Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ'αναβολή δικάσιμο κατά της ως άνω απο 23/10/2010 και αριθμό κατάθεσης
163/2010 αγωγής του Κωσταντίνου Πετρόπουλου και εν γένει να υπερασπίσει τα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 264/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

