ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 17/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 135/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 16 του µήνα Ιουνίου του
έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 11908/12-6-15 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Βλάχος Κων/νος
5. Σταµατέλου ∆ήµητρα
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος (αναπληρωµατικός) *
4. Σέρβος Κων/νος
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.
*Στη συνεδρίαση κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. των παρατάξεων της
µειοψηφίας, κ. Σκληρός Φίλιππος, λόγω απουσίας του τακτικού µέλους κ. Ευτύχιου Ζουριδάκη, σε
επίσηµη αποστολή δηµοτικής αντιπροσωπείας στη Κίνα.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 5ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση
και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, στη δικάσιµο
στις 19-6-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή δικάσιµο, κατά της αγωγής της ΜΑΡΙΝΑΣ Α.Ε.,
εναντίον του ∆ήµου 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, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η από 27-5-2009 αγωγή της «ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ», η οποία στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας ως ειδικού
διαδόχου της αρχικής καθής η αγωγή Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας. και φέρεται προς
συζήτηση ενώπιον του Β' Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.
Στην ως άνω αγωγή µεταξύ των άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
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Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.10 του Ν.1418/84 σε συνδυασµό µε το άρθρο 40 του Π.∆
609/85, ως ισχύουν οι λογαριασµοί συντάσσονται απο τον Ανάδοχο και υποβάλλονται στη
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία τους ελέγχει και τους διορθώνει όταν απαιτείται µέσα σε ένα µήνα
απο την υποβολή τους.
Οι εγκρινόµενοι απο τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία λογαριασµοί, αποτελούν την πιστοποίηση για την
πληρωµή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. Αν η πληρωµή του λογαριασµού καθυστερήσει πέρα
απο ένα µήνα απο τη λήξη της προηγούµενης προθεσµίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου,
οφείλεται αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και απο το χρόνο της υποβολής της, τόκος υπερηµερίας.
Επειδή η διάταξη της παρ.4 του άρθρου 4 του Π.∆ 166/2003 προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
στην οδηγία 2000/35 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές που εφαρµόζεται ,σύµφωνα µε το άρθρο 3 αυτού, και στις συναλλαγές µεταξύ
επιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών, στο οποίο ρητά παραπέµπει η ως άνω διάταξη του άρθρου 53
παρ.9 του Ν.3669/2008,προβλέπει ότι <<Το ύψος του τόκου υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένος
να καταβάλλει ο οφειλέτης υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηµατοδότησης , η οποία πραγµατοποιείται πριν απο
την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του οικείου εξαµήνου προσαυξηµένο κατά επτά εκατοστιαίες
µονάδες, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση. Το επιτόκιο αναφοράς το οποίο ισχύει την
πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του οικείου εξαµήνου, εφαρµόζεται και για τους επόµενους εξι µήνες.
Επειδή ο 16ος Λογαριασµός του έργου φέρει όλα τα στοιχεία νοµιµότητας, αφορά εργασίες που
έχουν εγκριθεί µε σχετικό ΑΠΕ ,έχει εγκριθεί αρµοδίως, δεν έχει δε εξοφληθεί εξ υπαιτιότητας των
καθών. Υφίσταται εποµένως νόµιµη και εκκαθαρισµένη χρηµατική αξίωση τους κατα του καθού
∆ήµου, πηγάζουσα από την µεταξύ µας σύµβαση εκτέλεσης έργου.
Επειδή πέραν του προϊόντος λογαριασµού οφείλεται τόκος που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο
4 του π.δ 166/2003 όπως ανωτέρω αναφέρεται
Επειδή έχουν υποβάλει σύµφωνα µε την ως άνω διάταξη του νοµου την απο 7-5-2009 όχληση για
τους οφειλόµενους τόκους υπερηµερίας.
Επειδή το ως άνω ποσόν των 646.181,13 € οφείλεται επικουρικώς και µε τις διατάξεις του
αδικαιολόγητου πλουτισµού, αφου αυτό ανταποκρίνεται σε ωφέλεια που αποκόµισε σε βάρος της
περιουσίας τους ,ο εργοδότης απο την εκτέλεση των εργασιών που περιλαµβάνονται στον 16ο
λογαριασµό ,ποσό το οποίο θα οπωσδήποτε θα κατέβαλε σε οποιονδήποτε τρίτο για την εκτέλεση
των εργασιών αυτών.
Κατ' ακολουθίαν ζητούν απο το ∆ικαστήριο να αναγνωριστεί ότι δικαιούνται να υποχρεωθεί και
δικαστικά ο ∆ήµος Λευκάδας σύµφωνα µε τις διατάξεις της σύµβασης και του νόµου άλλως κατά τις
διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού να καταβάλει το συνολικό ποσό των 646.181,13 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον ,προς τούτο κρίνω σκόπιµο ότι πρέπει να δοθεί
άµεσα εντολή στην δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί να εκπροσωπήσει και να
υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας , ενώπιον του Α Τριµελούς Τµήµατος του
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγήσει άµεσα εντολή στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί
να εκπροσωπήσει και να υπερασπίσει τον ∆ήµο Λευκάδας , ενώπιον του Α΄ Τριµελούς Τµήµατος του
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά την δικάσιµο της 19-6-2015 ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή
µαταίωση δικάσιµο και να αποκρούσει την αριθ'54/2009 αγωγή της «ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» η οποία στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας ως
ειδικού διαδόχου της αρχικής καθής η αγωγή Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας να καταθέσει
προτάσεις η αναταγωγή κατά της ως άνω αγωγής , και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική πράξη ήθελε
απαιτηθεί ώστε να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας.»
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 χορήγηση εντολής στην
δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί να εκπροσωπήσει και να υπερασπίσει τον ∆ήµο Λευκάδας , ενώπιον του Α΄ Τριµελούς
Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά την δικάσιµο της 19-6-2015 ή σε οποιαδήποτε
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και να αποκρούσει την αριθ'54/2009 αγωγή της «ΜΑΡΙΝΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» η οποία στρέφεται κατά του ∆ήµου

2

Λευκάδας ως ειδικού διαδόχου της αρχικής καθής η αγωγή Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας
να καταθέσει προτάσεις η αναταγωγή κατά της ως άνω αγωγής , και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική
πράξη ήθελε απαιτηθεί ώστε να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα τα δικαιώµατα του ∆ήµου
Λευκάδας
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 135/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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