ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 29ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:198/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 26 του µήνα Ιουνίου του έτους
2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 12687/22-6-2018 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
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. δυνάµει του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 παρ. 1 εδ ιγ και παρ. 2, όπως ισχύει µε τις
τροποποιήσεις του Ν. 4447/2016, για την µη άσκηση αναίρεσης κατά των µε αριθµ. Α 155/2018 & Α 156/2018
αποφάσεων του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν συζητήσεως των απο 14.12.2015
αγωγών της «ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε. –INTEGER ΑΕ» και λοιπών (ΠΙΝ. 31 και 32) κατά του ∆ήµου Λευκάδας την
15.12.2017.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος 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:
Ι. ∆υνάµει της Α155/2018 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών αναγνωρίζεται η υποχρέωση του
∆ήµου Λευκάδας να καταβάλει στην εν θεµατι εταιρεία :
Α. το ποσό των 93.484,15 ευρώ µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας από 14.08.2011 έως εξοφλήσεως
Β. τους νόµιµους τόκους υπερηµερίας από 14.08.2011 έως 6.05.2014 επί του καταβληθέντος κεφαλαίου
ύψυς 37.025,00 ευρώ.
Ως προκύπτει µε το µε αριθµ. πρωτ. 28253/5.12.2017 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας υπογεγραµµένο από τον
ος
Προϊστάµενο των Τ.Υ.-το οποίο απεστάλη και στο δικάσαν ∆ικαστήριο- ο 4 λογαριασµός της σύµβασης που
αποτελεί και αντικείµενο της ένδικης υπόθεσης, ύψους 106.105,00 ευρώ πλεόν ΦΠΑ ελέγχθηκε, θεωρήθηκε
και εγκρίθηκε από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την 13/6/2011 και εστάλη στην Οικονοµική Υπηρεσία του
∆ήµου Λευκάδας για τις περαιτέρω ενέργειες προκειµένου να ολοκληρωθεί η πληρωµή του αναδόχου.
Ακολούθως το διοικητικό εφετείο εδέχθη ότι εκ του λογαριασµού οφείλεται το ποσό των 106.105,00 ευρώ Χ
23% ΦΠΑ=130.509,14 ευρώ, εκ του οποίου καταβλήθηκε το ποσό των 37.025,00 ευρώ (Τ.Π.Τ.
648/20.03.3014) στην εταιρεία και συνεπώς υπολείπεται το ποσό των :
Α. το ποσό των 93.484,15 ευρώ µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας από 14.08.2011 έως εξοφλήσεως
Β. τους νόµιµους τόκους υπερηµερίας από 14.08.2011 έως 6.05.2014 επί του καταβληθέντος κεφαλαίου
ύψυς 37.025,00 ευρώ.
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ΙΙ. ∆υνάµει της Α156/2018 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών αναγνωρίζεται η υποχρέωση του
∆ήµου Λευκάδας να καταβάλει στην εν θέµατι εταιρεία :
Α. το ποσό των 70.634,83 ευρώ µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας από την 20.12.2009 έως εξοφλήσεως
Ως προκύπτει µε το µε αριθµ. πρωτ. 28255/5.12.2017 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας υπογεγραµµένο από τον
ος
Προϊστάµενο των Τ.Υ.-το οποίο απεστάλη και στο δικάσαν ∆ικαστήριο- ο 1 λογαριασµός της σύµβασης που
αποτελεί και αντικείµενο της ένδικης υπόθεσης, ύψους 70.634,83 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την 19/10/2009 και εστάλη στην
Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας για τις περαιτέρω ενέργειες προκειµένου να ολοκληρωθεί η
πληρωµή του αναδόχου.
Ακολούθως το διοικητικό εφετείο εδέχθη ότι εκ του λογαριασµού οφείλεται :
-το ποσό των 70.634,83 ευρώ µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας από την 20.12.2009 έως εξοφλήσεως
ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΩ
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10 παρ.2. όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί µε αυτές του άρθρου
54 του Ν.4447/16 να δοθεί εντολή περί µη άσκησης αναίρεσης κατά των ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Α155/2018 & Α
156/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ειδικότερα:
Ι. Για την µεν Α 155/2018 αποφάσεως διότι δυνάµει της αποφάσεως αυτής του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών
αναγνωρίζεται η υποχρέωση του ∆ήµου Λευκάδας να καταβάλει στην εν θεµατι εταιρεία :
Α. το ποσό των 93.484,15 ευρώ µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας από 14.08.2011 έως εξοφλήσεως
Β. τους νόµιµους τόκους υπερηµερίας από 14.08.2011 έως 6.05.2014 επί του καταβληθέντος κεφαλαίου
ύψυς 37.025,00 ευρώ.
ΙΙ. Για την µεν Α156/2018 αποφάσεως διότι δυνάµει της αποφάσεως αυτής του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών
αναγνωρίζεται η υποχρέωση του ∆ήµου Λευκάδας να καταβάλει στην εν θέµατι εταιρεία :
το ποσό των 70.634,83 ευρώ µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας από την 20.12.2009 έως εξοφλήσεως.
Και περαιτέρω
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 1406/1983 ευθεία αγωγή για αποζηµίωσή, δικάζεται σε πρώτο και
τελευταίο βαθµό από το αρµόδιο διοικητικό εφετείο (Σ.τ.Ε. 223/2008, 1591/2007, 1127/2003 (ΣΤΕ 2676/2017).
Σύµφωνα µε το άρθρο 53παρ. 4 του Π/∆ 18/1989, ως ισχύει,
«1. Η αίτηση αναιρέσεως ασκείται κατά αποφάσεων που εκδίδονται είτε σε πρώτο και τελευταίο βαθµό, είτε
τελεσιδίκως κατ` έφεση, αναθεώρηση ή αναψηλάφηση. Η αίτηση από µεν τον ιδιώτη διάδικο (φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο) µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης
σε αυτόν, από δε τη διάδικο διοικητική αρχή ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή από τον προϊστάµενό
τους υπουργό,εφόσον δε ορίζεται διαφορετικά, µέσα σε εξήντα ηµέρες από τη
χρονολογία δηµοσίευσης της αποφάσεως. Η κοινοποίηση µπορεί να γίνει κατά τις διατάξεις των άρθρων 56
και επ. του κώδικα Φορολογικής ∆ικονοµίας, και από κάθε διάδικο, οπότε η προθεσµία τρέχει και κατ` αυτού.
∆ικαίωµα να ασκήσει αίτηση αναιρέσεως έχει κάθε διάδικος που µετέσχε στην ουσιαστική δίκη, κατά την
οποία έχει εκδοθεί αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, και έχει ηττηθεί εν όλω ή εν µέρει. Το δικαίωµα αυτό έχει
και ο διάδικος που νίκησε, εφόσον το δικαιολογεί έννοµο συµφέρον. "Σε καµία περίπτωση η αίτηση δεν µπορεί
να ασκηθεί µετά την πάροδο τριών (3) ετών από τη δηµοσίευση της απόφασης."
Η αίτηση αναιρέσεως επιτρέπεται µόνον όταν προβάλλεται από τον διάδικο µε συγκεκριµένους ισχυρισµούς
που περιέχονται στο εισαγωγικό δικόγραφο ότι δεν υπάρχει νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας ή ότι
υπάρχει αντίθεση της προσβαλλοµένης αποφάσεως προς τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας ή
άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.
Σύµφωνα µε
4. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναιρέσεως, όταν το ποσό της διαφοράς που άγεται ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα χιλιάδες ευρώ, εκτός αν προσβάλλονται αποφάσεις
που εκδίδονται επί προσφυγών ουσίας, εφόσον αφορούν περιοδικές παροχές ή τη θεµελίωση του
δικαιώµατος σε σύνταξη ή τη θεµελίωση του δικαιώµατος σε εφάπαξ παροχή και τον καθορισµό του ύψους
της. Ειδικώς στις διαφορές από διοικητικές συµβάσεις, το όριο αυτό ορίζεται στις διακόσιες χιλιάδες
ευρώ»
Κατόπιν τούτων λόγω ποσού δεν µπορεί να ασκηθεί αίτηση αναίρεσης αφού έκαστη απόφαση
υπολείπεται του ποσού των 200.000 ευρώ
Προσάγεται σχετικώς η 978/2017 απόφαση του ΣΤΕ (∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΚΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ).
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:
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Την µη άσκηση αναίρεσης κατά των µε αριθµ. Α 155/2018 & Α 156/2018 αποφάσεων του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πατρών οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν συζητήσεως των απο 14.12.2015 αγωγών της «ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε.
–INTEGER ΑΕ» και λοιπών (ΠΙΝ. 31 και 32) κατά του ∆ήµου Λευκάδας την 15.12.2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 198/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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