ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 53/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 343/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 29 του µηνός Νοεµβρίου
του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 24387/25-11-16 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Σέρβος Κων/νος
4.
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6. Βλάχος Κων/νος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη θέση
του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Ο κ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για συµπλήρωση-τροποποίηση της αρ. 305/2016 προηγούµενης
απόφασης της Οικ. Επιτροπής.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρο του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε την ως άνω αριθ’ 305/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
επάγονταν τα κατωτέρω :
Περιήλθε εις γνώση µου η από 1-10-2016 και αριθµό κατάθεσης 31/2016 αγωγή χρέους και µε
επικουρικό αίτηµα της αρχής του αδικαιολόγητου πλουτισµού του Ιωάννη Αυγερινού που στρέφεται
κατά του ∆ήµου Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας
Στην ως άνω αγωγή µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
∆υνάµει της άτυπης προφορικής σύµβασης πωλήσεως που καταρτίσθηκε µεταξύ του Ιωάννη
Αυγερινού και του ∆ήµου Λευκάδας το πρώτο δεκαήµερο του µηνός Μαρτίου του 2016, συµφώνησε
να πωλήσει και να µεταβιβάσει κατά κυριότητα στον ∆ήµο Λευκάδας 46 προβολείς φωτεινότητας
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25000 LM διαστάσεων εκάστου 440χ 390χ130mm,έναντι συµφωνηθέντος ποσού 265,00 ευρώ
έκαστος, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 23% και συνολικά έναντι του συµφωνηθέντος τιµήµατος των
14.993,70 ευρώ .
Περαιτέρω όµως παρά το γεγονός ότι ο εναγόµενος ∆ήµος δια των οργάνων αυτού στις 15-32016 παρέλαβε τους προβολείς ουδέποτε µέχρι σήµερα δεν έχει εξοφλήσει το παραπάνω πιστωθέν
τίµηµα.
Επειδή η προαναφερθείσα σύµβαση πωλήσεως που καταρτίσθηκε µεταξύ του ∆ήµου
Λευκάδας και του Ιωάννη Αυγερινού ως προφορικά γενόµενη πάσχει ακυρότητας, διότι δεν
ακολουθήθηκε η έγγραφη διαδικασία. Ως εκ τούτου η αγωγή εισάγεται και µε το επικουρικό αίτηµα τις
αρχές του αδικαιολόγητου πλουτισµού, δυνάµει του 904 ΑΚ.
Επειδή ύστερα από ενηµέρωση των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας σε µένα,
προέκυψε ότι αποδέχεται πλήρως την ως άνω αξίωση του ενάγοντος Ιωάννη Αυγερινού ως εκ τούτου
κρίνω σκόπιµο περαιτέρω να συναφθούν πρακτικά συµβιβασµού ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας µεταξύ του Αυγερινού και του ∆ήµου Λευκάδας και να περαιωθεί η ως άνω δικαστική
διαφορά η οποία εκκρεµεί στο Ειρηνοδικείο Λευκάδας.
Περαιτέρω αποφασίζεται οµόφωνα
Η αποδοχή από την Ο.Ε της αξίωσης του ενάγοντος Ιωάννη Αυγερινού.
Να χορηγηθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας όπως επίσης και στον Αντιδήµαρχο Μάρκο Νικητάκη,
εκπρόσωπο του ∆ήµου Λευκάδας, να υπογράψουν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, πρακτικά
συµβιβασµού µετά του Ιωάννη Αυγερινού σχετικά µε την αριθ’ 31/2016 αγωγή αδικαιολόγητου
πλουτισµού που εκκρεµεί στο ίδιο ως άνω ∆ικαστήριο για χρηµατική απαίτηση ύψους 14.993,70
ευρώ και εν γένει να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια ήθελε απαιτηθεί για να υποστηρίξουν τα
νόµιµα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας .
Επειδή στην ως άνω απόφαση δεν συµπεριλήφθηκε και δεν αναγράφηκε ότι εκτός του
κεφαλαίου ύψους 14.993,70 ευρώ θα καταβληθεί στον Ιωάννη Αυγερινό και το ποσόν των 800,00
ευρώ επιπλέον ως δικαστική δαπάνη
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να συζητηθεί το θέµα ενώπιον της Οικονοµική Επιτροπής και να αποφασίσουν την
συµπλήρωση της αριθ’ 305/2016 ως εξής.
Αναγνωρίζεται η αξίωση του Ιωάννη Αυγερινού εκ του ∆ήµου Λευκάδας για καταβολή της
απαίτησης κεφαλαίου προς αυτόν ύψους 14.993,70 ευρώ και 800,00 ευρώ ως δικαστική δαπάνη
δηλαδή, να καταβάλει ο ∆ήµος Λευκάδας προς τον Ιωάννη Αυγερινό το συνολικό ποσό των 15.793,70
ευρώ .
Να χορηγηθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη ως και στον
Αντιδήµαρχο Μάρκο Νικητάκη, να υπογράψουν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, πρακτικά
συµβιβασµού σχετικά µε την αριθ’ 31/2016 αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισµού του Ιωάννη Αυγερινού
που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και απευθύνεται στο ίδιο ως άνω ∆ικαστήριο .
Εν γένει δε να υποστηρίξουν τα νόµιµα 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:
Αναγνωρίζεται η αξίωση του Ιωάννη Αυγερινού εκ του ∆ήµου Λευκάδας για καταβολή της
απαίτησης κεφαλαίου προς αυτόν ύψους 14.993,70 ευρώ και 800,00 ευρώ ως δικαστική δαπάνη
δηλαδή, να καταβάλει ο ∆ήµος Λευκάδας προς τον Ιωάννη Αυγερινό το συνολικό ποσό των 15.793,70
ευρώ .
Να χορηγηθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη ως και στον
Αντιδήµαρχο Μάρκο Νικητάκη, να υπογράψουν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, πρακτικά
συµβιβασµού σχετικά µε την αριθ’ 31/2016 αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισµού του Ιωάννη Αυγερινού
που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και απευθύνεται στο ίδιο ως άνω ∆ικαστήριο .
Εν γένει δε να υποστηρίξουν τα νόµιµα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 343/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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