ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 11/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 92/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 28 του µήνα Απριλίου του
έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 7607/24-4-2015 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) 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. Σέρβος Κων/νος
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σταµατέλου ∆ήµητρα
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3.
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.
Πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος προσήλθε η κα ∆ήµητρα Σταµατέλου.
ΘΕΜΑ 9ο της ηµερήσιας διάταξης :
Απόφαση Ο.Ε. για το πρακτικό συµβιβασµού του ∆ήµου Λευκάδας µετά της εταιρείας Γκέκα
Λαµπρινής & ΣΙΑ Ε.Ε., ενόψει της αγωγής που εκδικάζεται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η απο 5-4-2015 αγωγή χρέους της εταιρείας µε την επωνυµία: << Γκέγκα
Λαµπρινή και ΣΙΑ ΕΕ>>, η οποία στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και συζητείται ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στις 5-2-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο.
Στην ως άνω αγωγή µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
∆υνάµει της απο 25-11-2014 έγγραφης συµβάσεως ανάθεσης, ως προµηθευτής γευµάτων σίτισης
του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, συµφωνήθηκε µε τον ∆ήµο Λευκάδας να προµηθεύει τους
µαθητές µε διάφορα είδη φαγητών καθόλη τη διάρκεια του παραπάνω σχολικού έτους, για τις
ανάγκες σίτισης τους .Ο δε εναγόµενος δήµος ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει το τίµηµα της
ανατεθείσας προµήθειας ,η οποία ανέρχονταν στο συνολικό ποσό των 57.624,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
23%,ήτοι συνολικό ποσό 70.877,52 ευρώ. Η εκκαθάριση της παραπάνω δαπάνης θα γίνονταν
τµηµατικά ανά µήνα κατα τη συµφωνία και κατα την τηρουµένη στη συναλλαγή πρακτική. Στα πλαίσια
της παραπάνω συµφωνίας προµήθευε και παρέδιδε στους µαθητές του Μουσικού σχολείου
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Λευκάδας για τους µήνες Ιανουάριο 2015, Φεβρουάριο 2015 και Μάρτιο 2015, εκδοθέντων και
σχετικών τιµολογίων προς τούτο ήτοι ποσόν: 26.325,93 ευρώ.
Προσέτι επειδή στον προυπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας για το οικονοµικό έτος 2015 δεν έχει
εγγραφεί πίστωση για την πληρωµή της σχετικής δαπάνης πίστωσης των µαθητών του Μουσικού
σχολείου Λευκάδας , µε αποτέλεσµα ο εναγόµενος να πρέπει να καταδικαστεί στην καταβολή της
σχετικής δαπάνης για τους µήνες Απρίλιο και Μάιο για ποσόν 12.150 ευρώ .
Περαιτέρω ζητά απο το ∆ικαστήριο να υποχρεωθεί ο ∆ήµος Λευκάδας να καταβάλλει στην ως άνω
εταιρεία το ποσόν των 38.476,35 ευρώ µε το νόµιµο τόκο απο την επίδοση της αγωγής και µέχρι την
εξόφληση.
Αν οµως ο ∆ήµος Λευκάδας αναγνωρίζει την άνω διαφορά εξ ολοκλήρου τότε φρονώ ότι θα πρέπει
να καταργηθεί η ως άνω δίκη και να συµβιβασθούν τα δύο µέρη.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι προς την οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να αποφασίσει περί της
απόκρουσης της ως άνω αγωγής της εταιρείας µε την επωνυµία Γκέγκα Λαµπρινή και Σια ΕΕ κατά
του ∆ήµου Λευκάδας, η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στις 52-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή ή µαταίωση δίκη , ή να προχωρήσει στην εξώδικη
επίλυση της διαφοράς και υπογραφή πρακτικών συµβιβασµού. ∆εδοµένου όµως ότι το ποσόν είναι
άνω των 30.000 ευρώ η παρούσα διαφορά εν συνεχεία µε εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής
δεον όπως διαβιβασθεί ενώπιον του αρµόδιου ∆.Σ του ∆ήµου Λευκάδας, να αποφασίσει περαιτέρω
για την κατάργηση των ενδίκων µέσων και την σύνταξη πρακτικού συµβιβασµού, ενώπιον του
αρµοδίου ∆ικαστηρίου .»
Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις από την υπηρεσία.
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:
Στη εξώδικη επίλυση της διαφοράς και υπογραφή πρακτικών συµβιβασµού, µεταξύ του ∆ήµου
Λευκάδας και της εταιρείας µε την επωνυµία: «Γκέκα Λαµπρινή & ΣΙΑ Ε.Ε.»
∆εδοµένου όµως ότι το ποσόν είναι άνω των 30.000 ευρώ η παρούσα διαφορά, όπως
διαβιβασθεί ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας, να αποφασίσει περαιτέρω
για την κατάργηση των ενδίκων µέσων και την σύνταξη πρακτικού συµβιβασµού, ενώπιον του
αρµοδίου ∆ικαστηρίου .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 92/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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