ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 225/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 22 του µηνός Ιουνίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ» η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/3103-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 9693/18-6-20 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Κων/νος Σέρβος (αναπλ.)
4
5 Κατωπόδη Νίκη
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 19 : Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της
αριθ’Α31/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθµό
µεταξύ των διαδίκων ∆ήµου Λευκάδας και Χρυσής χήρας Παναγιώτη Λάζαρη, Ιωάννας Λάζαρη, Αναστασίας
Λάζαρη.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Ο.Ε. τα
εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η µε αριθµό Α31/2020 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
που δίκασε την αγωγή στο πρώτο βαθµό της Χρυσής χήρας Παναγιώτη Λάζαρη, Ιωάννας Λάζαρη, Αναστασίας∆άφνης Λάζαρη που στρεφόταν κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Στην ως άνω απόφαση µεταξύ άλλων ιστορούνται τα ακόλουθα:
Αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγόµενου ∆ήµου να καταβάλλει στην πρώτη ενάγουσα Χρυσή Λάζαρη ποσό
είκοσι εξ χιλιάδων εκατόν εβδοµήντα εννέα ευρώ (26.179,00 ευρώ) στη δεύτερη ενάγουσα Ιωάννα Λάζαρη ποσό
τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ και 16 λεπτών (3.547,16 ευρώ) και στην τρίτη ενάγουσα
Αναστασία–∆άφνη Λάζαρη ποσό τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ και 16 λεπτών (3547,16 ευρώ),
νοµιµοτόκως από µεν την επίδοση της αγωγής µέχρι 30-4-2019 µε επιτόκιο 6% και από 1-5-2019 µέχρι
εξοφλήσεως µε επιτόκιο υπολογιζόµενο κατ’ άρθρο 45 παρ.1 του ν.4607/2019.
Επειδή επιδόθηκε στο ∆ήµο Λευκάδας στις 12-6-2020 και αρχίζει να µετρά η προθεσµία άσκησης έφεσης κατ’
αυτής.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει ασκήσει αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ η οποία εκκρεµεί η οποία αποτελεί
προαπαιτούµενο να υπάρξει αµετάκλητη απόφαση για να εφαρµοσθεί η παρούσα η υπό κρίση απόφαση, χωρίς
να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα η άσκηση αίτησης αναίρεσης .
Προς τούτο θεωρώ εύλογο και σκόπιµο να ασκήσει έφεση ο ∆ήµος Λευκάδας κατά της ως άνω αριθ’ Α31/2020
απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
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Εισηγούµαι
Να χορηγηθεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη να ασκήσει
έφεση κατά της αριθ’ Α31/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο ενώπιον του αρµοδίου ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών
όποτε ήθελε προσδιορισθεί και εκδικασθεί τούτο.»

•
•
•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση,
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Ν. Καρύδη να ασκήσει
έφεση κατά της αριθ’ Α31/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο ενώπιον του αρµοδίου ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών
όποτε ήθελε προσδιορισθεί και εκδικασθεί τούτο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 225/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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