ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 20ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:129/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 8 του μήνα Μαϊου του έτους
2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ: 8498/4-5-18 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σέρβο Κων/νο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
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ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με ενημέρωση για την υπ΄αριθ’ 137/2017 απόφαση του Μονομελούς
Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση μου η αριθ’ 137/017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας το
οποίο δίκασε έφεση του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’ 13/2014 απόφασης του Moνομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας και κατά της 1) Ευθυμίας, χήρας Σπυρίδωνος Καββαδία, το γένος Αγγ.Κατωπόδη, 2) Νικολάου
Καββαδία του Σπυρίδωνος, 3) Χρυσαυγής Καββαδία του Σπυρίδωνος, κάτοικοι Βασιλικής και 4) Κωνσταντίνου
Καββαδία του Σπυρίδωνος Κατοίκου Νέας Υόρκης, ως νόμιμοι κληρονόμοι του αρχικού ενάγοντος
Σπυρίδωνος Καββαδία
Στην αριθ’ 137/017 απόφαση Του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας εμπεριέχονται τα ακόλουθα:
Με την κρινόμενη αγωγή ο ενάγων Σπυρίδων Καββαδίας εκθέτει ότι διατηρεί επιχείρηση ξενοδοχείου το οποίο
βρίσκεται εντός του οικισμού Βασιλικής Λευκάδας και λειτουργεί εποχιακά από το Μάιο μέχρι και το
Σεπτέμβριο κάθε έτους. Κατόπιν διαδοχικών συμφωνιών , που καταρτίσθηκαν προφορικά την θερινή περίοδο
των ετών 2005 και 2006 στη Βασιλική Λευκάδας μεταξύ αυτού και του πρώην Δημάρχου Απολλωνίων,
ανέλαβε την υποχρέωση να εκτελέσει το αναφερόμενο έργο έναντι αμοιβής για λογαριασμό του Δήμου
Απολλωνίων και συγκεκριμένα να παραχωρεί δωμάτια του ξενοδοχείου στα αναφερόμενα πρόσωπα
(εκπαιδευόμενους-δόκιμους αστυφύλακες στο Α.Τ Βασιλικής ). Για κάθε ημέρα διαμονής είχε συμφωνηθεί ως
αμοιβή του ενάγοντος το ποσό των 25 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 19%. Σε
εκτέλεση της άκυρης αυτής της συμφωνίας ο ίδιος προέβη κατά τη θερινή περίοδο των ετών 2005- 2006 σε
παραχώρηση των αναφερόμενων δωματίων , εξέδωσε δε τα αναφερόμενα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών,
τα οποία ενσωματώνονται στην αγωγή. Ο,τι για την αιτία αυτή ο εναγόμενος Δήμος του οφείλει το ποσόν των
12.100,00 ευρώ.
Περαιτέρω με την ως άνω αριθ'13/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας υποχρεώνεται ο
Δήμος να καταβάλει το ποσόν των 12.100,00 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και
καταδικάζει αυτόν στο ποσόν των 220,00 ευρώ για δικαστική δαπάνη.
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Επομένως, εφόσον ο εναγόμενος, ο οποίος τυγχάνει καθολικός διάδοχος του πρώην Δήμου Απολλωνίων
(άρθρα 1 παρ.2 αρ.34 και 283 παρ.1 εδ.β.Ν. 3852/2010), δεν έχει καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό
των 12.100,00 ευρώ, έχει καταστεί πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία απο την περιουσία του τελευταίου κατά το
πιο πάνω ποσό, το οποίο εξοικονόμησε και που θα κατέβαλε στον ίδιο ή άλλο πρόσωπο εάν είχε συναφθεί
έγκυρη σύμβαση, ( ΕφΑθ.2941/2008 ΕλλΔνη 49,Πολ.Πρωτ.Θεσ.16764/2010 υποχρεούται δε ο πρώτος να
αποδώσει στον δεύτερο την ωφέλεια, την οποία αποκόμισε σε βάρος της περιουσίας του, απορριπτομένης ως
ουσιαστικά αβάσιμης της ενστάσεως παραγραφής, που προτείνει ο εναγόμενος Δήμος για τις απαιτήσεις οι
οποίες απορρέουν απο τα υπ'αριθ'69/2005 και 70/15/10/2005 τιμολόγια και ήταν δυνατή η επιδίωξή τους .Η
εν λόγω παραγραφή διακόπηκε με την έγερση της κρινόμενης αγωγής που κατατέθηκε στη γραμματεία αυτού
του Δικαστηρίου στις 27-10-2010 και επιδόθηκε στον εναγόμενο Δήμο στις 1-12-2010 , ως εκ τούτου οι
προαναφερόμενες αξιώσεις δεν έχουν υποπέσει, σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στην αρχική σκέψη της
παρούσας σε παραγραφή, κατά παραδοχή του σχετικού ισχυρισμού του ενάγοντος, ο οποίος περιέχεται στην
απο 25-5-2013 προσθήκη -αντίκρουση που κατατέθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στη γραμματεία αυτού του
Δικαστηρίου. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, υποχρεώνεται ο Δήμος Λευκάδας να καταβάλει στον ενάγοντα
το ποσό των 12.100,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο απο την επίδοση της αγωγής.
Παρά τους λόγους της έφεσης του Δήμου Λευκάδας ,το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο δεν τους δέχθηκε και
επικύρωσε την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στο σύνολό της.
Επειδή η υπόθεση πλέον έχει καταστεί αμετάκλητη προς τούτο ο Δήμος Λευκάδας περαιτέρω πρέπει να
καταβάλει τα χρήματα με τους νόμιμους τόκους καθώς και τις επιβληθείσες δικαστικές δαπάνες και των δύο
βαθμών.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας ότι η ως άνω αριθ’137/2017 απόφαση του
Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας έχει καταστεί αμετάκλητη και δεν χωρεί κατ’ αυτής ουδέν
ένδικο μέσο προς τούτο δέον όπως αποφασίσει την καταβολή των επιδικασθέντων κεφαλαίων με τους
νόμιμους τόκους και την καταβολή της δικαστικής δαπάνης και των δύο βαθμών.»
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 καταβολή των επιδικασθέντων κεφαλαίων με τους νόμιμους τόκους και την καταβολή της δικαστικής
δαπάνης και των δύο βαθμών, στον κ. Σπυρίδωνα Καββαδία, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην αρ.
137/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, που επικύρωσε την αρ.13/2014
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στο σύνολό της και η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 129/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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