ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 45ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:328/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 22 του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ:
21041/18-10-2018 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. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Περδικάρης Αθανάσιος
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
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του
∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 8 της Η.∆. 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
ενώπιον του ∆’ Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου κατά του Ιωάννη και Γεωργίου Κατωπόδη που
στρέφεται εναντίον της αριθ’ 4/2016 τελεσίδικης απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας
και του ∆ήµου Λευκάδας στη συνεδρίαση της 11-1-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση
δικάσιµο.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, 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:
«Περιήλθε εις γνώση µου η από 8 Ιανουαρίου 2018 αίτηση των: 1) Ιωάννη Κατωπόδη, 2) Γεώργιου
Κατωπόδη, που στρέφεται κατά της αριθ’4/2016 τελεσίδικης απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής
Στερεάς Ελλάδας και του ∆ήµου Λευκάδας δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων περιέχονται και τα ακόλουθα:
Oτι δήθεν το δευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο µε τον τρόπο που έκρινε κατέστησε την απόφαση του αναιρετέα, διότι
δέχθηκε πράγµατα που δεν προτάθηκαν, άλλως κι επικουρικά έκανε δεκτό το αίτηµα που δεν υποβλήθηκε, διότι
ουδείς λόγος δήθεν έφεσης ή πρόσθετος λόγος του αντιδίκου εντοπιζόταν στο συγκεκριµένο παράπονο και δεν
κατέτεινε στον µη καθορισµό τιµής συνολικά. Αντίθετα οι γενικές αιτιάσεις του αντιδίκου περί µειωµένης τιµής
οριοθετούν απολύτως το περιεχόµενο των λόγων, αβάσιµης ούσας της προσπάθειας του δικάσαντος Εφετείου
να στηρίξει την κρίση του σε µια γενικόλογη αναφορά σε λόγο έφεσης που αφορά την εκτίµηση των αποδείξεων,
καθότι παρόµοιος λόγος, ακόµα και αν ήθελε θεωρηθεί ότι διατυπώθηκε κατά τρόπο ορισµένο και εν γένει
παραδεκτό, ουδόλως επιδίωκε την εξαφάνιση της απόφασης, προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή της
καθολικής απόρριψης του εν λόγω κονδυλίου για τη συγκεκριµένη αιτιολογία. Έτσι χωρίς να υφίσταται δήθεν
κάποιο αίτηµα, επιδίκασε κάτι που χειροτέρευσε τη θέση τους.
Επειδή ο ∆ήµος έχει έννοµο συµφέρον το οποίο συνίσταται στην απόρριψη της αίτησης αναίρεσης
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
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά την συνεδρίαση του ∆’ Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου στις 111-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο να καταθέσει προτάσεις να αποκρούσει την
αίτηση αναίρεσης του Ιωάννη Κατωπόδη και Γεώργιου Κατωπόδη που στρέφεται κατά της αριθ’4/2016
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απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας και κατά του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµη
διαδικαστική πράξη ήθελε απαιτηθεί, εν γένει δε να υποστηρίξει όλα τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας.»
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, αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά την συνεδρίαση του ∆’ Πολιτικού Τµήµατος του
Αρείου Πάγου στις 11-1-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο να καταθέσει
προτάσεις να αποκρούσει την αίτηση αναίρεσης του Ιωάννη Κατωπόδη και Γεώργιου Κατωπόδη που στρέφεται
κατά της αριθ’4/2016 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας και κατά του ∆ήµου
Λευκάδας µε κάθε νόµιµη διαδικαστική πράξη ήθελε απαιτηθεί, εν γένει δε να υποστηρίξει όλα τα έννοµα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 328/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

2

