ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 14ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 87/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 30 του μήνα Μαρτίου του έτους
2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ. 5802/26-3-18 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 έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Σέρβος Κων/νος
4.
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5.
6. Χαλικιάς Ευάγγελος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέματος της Η.Δ.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με ενημέρωση για την αριθ. 4/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας,
κατ’ άρθρο 72 του Ν.3852/2010.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, 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’ 4/2017 τελεσίδικη απόφαση μικροδιαφοράς του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας , του ενάγοντος Γεράσιμου Θάνου και του εναγόμενου Δήμου Λευκάδας ως καθολικού διαδόχου
του πρώην Δήμου Σφακιωτών, στην οποία μεταξύ άλλων εμπεριέχονται τα ακόλουθα:
Ο ως άνω αντίδικος διατείνεται ότι στα πλαίσια της απο 23-3-2010 σύμβασης και συγγραφής υποχρεώσεων
για τη σύνταξη μελέτης η οποία συνήφθη μεταξύ αυτού και του πρώην Δήμου Σφακιωτών, του ανατέθηκε η
εκπόνηση -σύνταξη για λογαριασμό του προαναφερόμενου Δήμου της μελέτης με τον τίτλο:
«Συμπληρωματικές μελέτες και τοπογράφηση Δημαρχείου-Πνευματικού Κέντρου και αύλειου χώρου».
Οτι η αμοιβή του για την εκπόνηση της άνω μελέτης συμφωνήθηκε στο ποσό των 4.000,00+920,00 ευρώ
ΦΠΑ (23%) =4.920,00. Η ως άνω αμοιβή συμφωνήθηκε να καταβληθεί εντός διμήνου απο την αποδοχή της
μελέτης.
Οτι η ανωτέρω μελέτη υποβλήθηκε στην Τεχνική υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων ΤΥΔΚ και στη συνέχεια
μετά τον έλεγχό της, απο την ανωτέρω υπηρεσία, παραδόθηκε στον πρώην Δήμο Σφακιωτών την 3-9-2010 ,ο
οποίος την παρέλαβε ανεπιφύλακτα, ότι δεν διατυπώθηκαν απο την πλευρά του Δήμου οδηγίες ή απαντήσεις
επι της μελέτης εντός προθεσμίας 20 ημερών απο την παράδοσή της , η μελέτη θεωρείται ότι έγινε
αυτοδικαίως αποδεκτή.
Περαιτέρω ζητούσε απο το Δικαστήριο να υποχρεώσει τον Δήμο Λευκάδας να καταβάλει το ποσόν των
4.920,00 ευρώ με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας απο την 24-11-2015 ή άλλως απο την επίδοση της
αγωγής και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Κατ΄ ακολουθίαν εκδόθηκε η ως άνω αριθ’ 4/2017
απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας η οποία υποχρεώνει τον Δήμο να καταβάλει ότι αναφέρεται σε όλο το
διατακτικό αυτής.
Επειδή η ως άνω απόφαση μικροδιαφοράς δεν επιδέχεται έφεση
Ως εκ τούτου θα πρέπει να διαβιβασθεί στην οικονομική υπηρεσία για περαίωση και καταβολή όσων
υποχρεώνεται ο Δήμος με αυτήν να καταβάλει προς τον Γεράσιμο Θάνο .
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Για όλους τους ανωτέρω λόγους
Εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή να τεθεί η υπόθεση προς συζήτηση για μη άσκηση έφεσης,
κατά της αριθ’ 4/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και περί καταβολής όσων χρημάτων
υποχρεώνει τον Δήμο Λευκάδας να καταβάλει το διατακτικό αυτής.»
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 άσκηση έφεσης, κατά της αριθ’ 4/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και την
καταβολή όσων χρημάτων υποχρεώνει τον Δήμο Λευκάδας να καταβάλει το διατακτικό αυτής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 87/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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