ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 4ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 22/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 24 του μήνα Ιανουαρίου του
έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά
την αριθ. πρωτ. 1139/19-1-18 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 Διοίκησης-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. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
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.
Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 6ο: Ενημέρωση Ο.Ε. για την αρ. αριθ’ 394/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
το οποίο δίκασε αγωγή χρέους του Πανεπιστημίου Πατρών εναντίον του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση μου η αριθ’ 394/2017Απόφαση του Moνομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας το
οποίο δίκασε αγωγή χρέους του Πανεπιστημίου Πατρών εναντίον του Δήμου Λευκάδας στην οποία μεταξύ
άλλων επάγονται τα εξής :
Μετά του Δήμου Λευκάδας και του αντιδίκου έχει συναφθεί η 7074/2009 σύμβαση εκπόνηση μελέτης
για την κυκλοφοριακή διερεύνηση της πόλης της Λευκάδας .
Οτι το συνολικό κόστος συμφωνήθηκε στο ποσόν των 40.000,00 ευρώ .
Το αντίδικο Πανεπιστήμιο Πατρών ολοκλήρωσε την Α φάση του έργου για την οποία ο Δήμος με βάση την
σύμβαση οφείλει το ποσό των 25.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. , ήτοι συνολικά 30.750,00 ευρώ και εξέδωσε το
2170/2013 τιμολόγιο το οποίο απεστάλη και στον Δήμο-η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Λευκάδας με την
1/2014 γνωμοδότηση του γνωμοδότησε θετικά επί του έργου της σύμβασης.
- με την 331/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το έργο της σύμβασης.
Συνεπώς από το σύνολο των εγγράφων προκύπτει ότι ο Δήμος αποδέχτηκε το έργο χωρίς ωστόσο να
καταβάλει το τίμημα.
Περαιτέρω το Δικαστήριο έκαμε δεκτούς τους ισχυρισμούς της αγωγής κατά την επικουρική βάση αυτής και
υποχρεώνει το Δήμο Λευκάδας να καταβάλει το ποσό των 30.750,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την
επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση.
Με βάση τα στοιχεία αυτά και δεδομένης της συνομολόγησης κατ’ουσίαν του αντικειμένου της αγωγής βάσει
των προμνημονευθέντων εγγράφων, δεν πιθανολογείται η ευδοκίμηση μιας έφεσης κατά της ανωτέρω
απόφασης.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούμαι να τεθεί το θέμα στην Οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας προς συζήτηση της ως άνω
υπόθεσης και να αποφασίσει περί μη άσκησης έφεσης κατά της αριθ’ 394/2017 απόφασης του Μονομελούς
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Πρωτοδικείου Λευκάδας και την καταβολή του ως άνω ποσού των 30.750,00 ευρώ με τους νόμιμους τόκους
προς το Πανεπιστήμιο Πατρών.»
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:
Τη μη άσκησης έφεσης κατά της αριθ’ 394/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
και την καταβολή του ως άνω ποσού των 30.750,00 ευρώ με τους νόμιμους τόκους προς το Πανεπιστήμιο
Πατρών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 22/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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