ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 35ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:234/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 31 του µήνα Ιουλίου του έτους
2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 15333/27-7-2018 έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου 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. Καρφάκη Μαριάννα (Αντιπρόεδρος)
1. Νικητάκης Μάρκος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4.
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.Χαλικιάς Ευάγγελος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία
Μαυρέτα Καρύδη, (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), παράστασης και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας
ου
ενώπιον του 2 τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της έφεσης του Αναστάσιου Σολδάτου του
Αλεξάνδρου που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και κατά της αριθ’11/2016 απόφασης του Τριµελούς
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στη δικάσιµο στις 21-9-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή
µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγήτριες: Καρφάκη Μαριάννα, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Η Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κα Καρφάκη Μαριάννα, εισηγούµενη το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αριθ’κληση 778/19-6-2018 του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών µε την
προσαρτώµενη από 15-6-2017 έφεση του Αναστασίου Σολδάτου που στρέφεται κατά της αριθ’11/2016
απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και κατά του ∆ήµου Λευκάδας η οποία
δίκασε την αγωγή του πιο πάνω, που είχε ως αίτηµα να καταδικαστεί ο ∆ήµος Λευκάδας να του καταβάλει το
ποσόν των 107.600 ευρώ νοµιµοτόκως απο την εποµένη της επιδόσεως της παρούσας και µέχρις
ολοσχερούς εξοφλήσεως της , δήθεν για παράλειψη οφειλοµένων νόµιµων ενεργειών ,των υπαλλήλων µου
δυνάµει των άρθρων 105 και 106 του Εισ.ΝΑΚ . Οτι δήθεν η απραξία του ∆ήµου Λευκάδας και ειδικότερα του
∆ηµάρχου και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ,υπερέβη και τα ακραία όρια της διακριτικής ευχέρειας που οι αρχές
της καλής πίστης,της συναλλακτικής ευθύτητας και της χρηστής διοίκησης επιβάλλουν..Ενώ δήθεν ο
Ευστάθιος ∆ουβίτσας έχει προβεί σε πλήθος παραβάσεων που θίγουν άµεσα την κυριότητα του ∆ήµου και
την κοινοχρησία της οδού. Οτι δήθεν για την επισκευή της λιθόκτιστης κατοικίας του 45 τ.µ ,υπέβαλε τον
Οκτώβριο του έτους 2005 αίτηση προς το ΤΑΣ Λευκάδας να λάβει άδεια επισκευής ως σεισµοπλήκτου και
εγκρίθηκε απο την προισταµένη του ΤΑΣ η χορήγηση προς αυτόν άτοκου δανείου.Οτι δήθεν θα την
επισκεύαζε µετά απο τέσσερις µήνες και ότι θα προσδοκούσε να την εκµισθώσει στην θερινή Τουριστική
περίοδο,και ως εκ τούτου κατά την συνήθη πορεία των πραγµάτων θα ελάµβανε ως µίσθωµα το ποσόν των
120 ευρώ ηµερησίως.Οτι δήθεν εν όψει της παράλειψης των οφειλοµένων νοµίµων ενεργειών απο το ∆ήµο
Λευκάδας και ειδικότερα απο τα άµεσα όργανα ήτοι το ∆ήµαρχο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,δεν κατέστη
δυνατή η επισκευή της κατοικίας του αφου ήταν αδύνατον να φτάσουν στο οικόπεδό του τόσο τα αυτοκίνητα
που θα µετέφεραν τα οικοδοµικά υλικά όσο και τα µηχανήµατα και έτσι δήθεν απώλεσε µισθώµατα για τις
τουριστικές περιόδους των ετών 2006 έως και 2009 .Ητοι για κάθε έτος απώλεσε δήθεν το ποσόν των 14.400
ευρώ τα οποία πολλαπλασιαζόµενα µε το ποσόν των 120 ευρώ απώλεσε συνολικά δήθεν το ποσόν των
57.600 ευρώ.Επιπλέον ζητά και το ποσόν των 50.000 ευρώ δήθεν ως αποζηµίωση για την ηθική του
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βλάβη.Συνεπώς µε την ως άνω αγωγή του ζητά να υποχρεωθεί ο ∆ήµος Λευκάδας και να καταδικαστεί να
του καταβάλει το συνολικό ποσό των 107.600 ευρώ.
Περαιτέρω µε την έφεσή του ο πιο πάνω παραπονείται ότι το δικάσαν δικαστήριο έσφαλλε στην κρίση αυτού
περί της προσβαλλόµενης απόφασης και προς τούτο ζητά να ακυρώσει αυτήν.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να συζητήσει το παρόν θέµα και να χορηγήσει
εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί και να
ου
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά την συνεδρίαση του 2 Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών
στην δικάσιµο στις 21-9-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και να αποκρούσει
την έφεση του Αναστάσιου Σολδάτου του Αλεξάνδρου που στρέφεται κατά της αριθ’11/2016 απόφασης του
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και κατά του ∆ήµου Λευκάδας εν γένει δε να υποστηρίξει
όλα τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας καταθέτοντας υπόµνηµα πρόσθετους λόγους και
οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε παραστεί ανάγκη να διενεργηθεί προς χάριν των νοµίµων
δικαιωµάτων του ∆ήµου Λευκάδας.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε την Αντιπρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί
ου
και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά την συνεδρίαση του 2 Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών στην δικάσιµο στις 21-9-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και να
αποκρούσει την έφεση του Αναστάσιου Σολδάτου του Αλεξάνδρου που στρέφεται κατά της αριθ’11/2016
απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και κατά του ∆ήµου Λευκάδας εν γένει δε να
υποστηρίξει όλα τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας καταθέτοντας υπόµνηµα πρόσθετους λόγους
και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε παραστεί ανάγκη να διενεργηθεί προς χάριν των νοµίµων
δικαιωµάτων του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 234/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΡΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
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