Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ. 13/2014 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 98/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 7η του
µήνα Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ.
8851/03.04.2014 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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Πεντεσπίτης Νίκος
5) Γεωργάκης Βασίλειος (Αναπληρωµατικό Μέλος)
6) Μπραντζουκάκης Νίκ.
7) Ζουριδάκης Ευτύχιος

Γαβρίλης ∆ηµήτρης
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής,
Αιµιλία Χαλκιοπούλου, Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ Η.∆. : της αριθ.13-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας για εκδίκαση της αγωγής της Κ/Ξ Μάντζιος-Γαϊτανίδης κατά
του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγήτρια : κα Μαυρέτα Καρύδη,
δικηγόρος του ∆ήµου
Η κα Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος του ∆ήµου, διαβάζει στην Ο.Ε. την
εισήγησή της:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η από 15 Οκτωβρίου 2013 αγωγή της κοινοπραξίας
Κ.Ματζιος Γαιτανίδης ,κατά ∆ήµου Λευκάδας, δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων
επάγονται τα ακόλουθα: Μεταξύ της Κοινοπραξίας ΜΑΤΖΙΟΣ – ΓΑΙΤΑΝΊ∆ΗΣ και του
∆ήµου Λευκάδας συνήφθη η απο 27-4-2005 σύµβαση κατασκευής έργου αντί
εργολαβικού ανταλλάγµατος 532.410 ευρώ. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου
ανέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών αντιπληµµυρικής προσασίας και
αποκατάστασης του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές Περιβόλια και Φύσσες του
∆ήµου Λευκάδας,οι οποίες κρίθηκαν επείγουσες και ήταν αναγκαίες για τη
λειτουργικότητα, αρτιότητα και ολοκλήρωση των εργασιών του αρχικού έργου. Οι
εργασίες αυτές αφορούσαν ειδικότερα εκσκαφές, επιχώσεις, τοποθέτηση
τσιµεντένιων αγωγών για την παροχέτευση των οµβρίων υδάτων και πλαστικών
σωλήνων ,µε άµµο λατοµείου και κατασκευή περιβληµάτων αγωγών
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,µικροκατασκευές απο σκυρόδεµα κλπ. Πέραν των ανωτέρω εργασιών οι οποίες
πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια του ανωτέρω έργου επι της οδού Καραβέλλα
εκτέλεσαν επιπλέον εργασίες οι οποίες ανέρχονται στο ποσόν των 84.862,90
Περαιτέρω ζητά να αναγνωρισθεί ότι ο εναγόµενος ∆ήµος ευθύνεται για την
καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγµατος και βάσει των διατάξεων του
αδικαιολόγητου πλουτισµού, αφού κατέστη πλουσιώτερος κατά το ποσό των
84.862,90 ευρώ που όφειλε να του καταβάλλει για την εκτέλεση των ως άνω
εργασιών.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
Επειδή υπάρχει ανάγκη συνδροµής των Τεχνκών υπηρεσιών και της ∆ιεύθυνσης
Υ∆ΟΜ Λευκάδας .
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά της αριθ'κατάθεσης 141/2013 αγωγής της
κοινοπραξίας Μάτζιος Γαιτανίδης κατά του ∆ήµου Λευκάδας και εν γένει να
παρασταθεί και να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα ,αυτού(∆ήµου Λευκάδας)
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 16-5-2014
η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή η µαταίωση δικάσιµο.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση
Και µετά από διαλογική συζήτηση,
οµόφωνα αποφασίζει:
να χορηγηθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας , κα Μαυρέτα Καρύδη, για
να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά της αριθ'κατάθεσης
141/2013 αγωγής της κοινοπραξίας Μάτζιος Γαιτανίδης κατά του ∆ήµου Λευκάδας
και εν γένει να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα ,αυτού(∆ήµου
Λευκάδας) ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της
16-5-2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή η µαταίωση δικάσιµο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 98/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Όπως αναφέρονται παραπάνω
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