ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 31ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 370/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 21 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», 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 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
16234/17-9-20 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
έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 ∆ρακονταειδής Κων/νος
3 Μαργέλη Μαρία
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Γαζής Αναστάσιος
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5 Τυπάλδος Νικόλαος
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6 Βικέντιος Νικόλαος
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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 τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Η κα Κατωπόδη Νίκη, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 10 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία
Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Eιρηνοδικείου Λευκάδας
κατά της αγωγής χρέους του Χριστόφορου Αλιάγα που εισάγεται µε τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων εντός της
προθεσµίας των εκατό ηµερών ή κατάργηση της δίκης και κατάρτιση πρακτικών συµβιβασµού ενώπιον του ως
άνω ∆ικαστηρίου.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών
της Επιτροπής την γνωµοδότηση της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η από 21/08/2020 Αγωγή του Αλιάγα Χριστοφόρου που στρέφεται κατά του
Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία <<∆ήµος Λευκάδας>> Ο Χριστόφορος Αλιάγας άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας την από 17/08/2020 και µε γενικό αριθµό κατάθεσης 22/2020 αγωγή κατά του Νοµικού Προσώπου
∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) µε την επωνυµία «∆ήµος Λευκάδας», µε την οποία ζητούσε, µεταξύ άλλων, να
υποχρεωθεί ο εναγόµενος ∆ήµος Λευκάδας, για την στο ιστορικό αναφερόµενη αιτία, να της καταβάλει το συνολικό
ποσό των έντεκα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και δέκα λεπτών (11.333,10€) ,µε το νόµιµο τόκο,
η
από την 30 Μαΐου 2020 για το απαιτούµενο κονδύλιο των 11.333,10€ και β) το ποσό των χιλίων ευρώ ( 1.000€)
ως εύλογη αποζηµίωση µου λόγω των εξόδων στα οποία εχω ήδη υποβληθεί για την είσπραξη των οφειλοµένων.
Επιπλέον εκθέτει ότι εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 904 ΑΚ συνάγεται ότι αδικαιολογήτως και συνεπώς
επιστρεπτέος πλουτισµός υπάρχει και όταν στο πλαίσιο σύµβασης προµήθειας αγαθών- πωλήσεως που είναι
άκυρη λόγω µη τηρήσεως των απαιτούµενων από τον νόµο για τη σύναψη της διατυπώσεως, ο πωλητής –
προµηθευτής επώλησε και µεταβίβασε κατά κυριότητα τα συµφωνηθέντα αγαθά-προϊόντα, παραδίδοντας αυτά
στον αγοραστή χωρίς να του καταβληθεί το συµφωνηθέν τίµηµα.
Επειδή ο πλουτισµός αυτός συνίσταται στη δαπάνη που ο εναγόµενος ∆ήµος – αγοραστής εξοικονόµησε, στην
οποία θα υποβαλλόταν εάν την εκτέλεση της ίδιας προµήθειας αγαθών ανέθετε µε έγκυρη σύµβαση πωλήσεως, σε
άλλο πρόσωπο, το όποιο θα διέθετε τα ίδια επαγγελµατικά προσόντα και τις ικανότητες µε έµενα.
Επειδή πλέον των ανωτέρω σύµφωνα µε τα αναλυτικά αναφερόµενα στο νοµικό µέρος της παρούσας πρέπει
να επιδικασθεί σε µένα το ποσό των 1,000 ευρώ ως εύλογη αποζηµίωση µου λόγω των εξόδων στα οποία έχω ήδη
υποβληθεί για την είσπραξη των ωφελούµενων.
Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή του. Να υποχρεωθεί το εναγόµενο Ν.Π.∆.∆ να του καταβάλει για τους
αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσας αναφερόµενους λόγους και αιτίες το συνολικό πόσο των έντεκα χιλιάδων
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τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και δέκα λεπτών (11.333,10 € ) , µε το νόµιµο τόκο, από την 30 Μαΐου 2020 για το
αιτούµενο κονδύλιο των 11.33,10 € και β) το ποσό των 1,000€ από την νόµιµη επίδοση της παρούσας, άλλως και
όλως επικουρικώς να υποχρεωθεί το εναγόµενο Ν.Π.∆.∆ να µου καταβάλει το συνολικό ποσό των 11.333,10€,
από την νόµιµη επίδοση της παρούσας αγωγής µου µέχρις εξοφλήσεως.
Να κυρηχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή.
Να καταδικασθεί το εναγόµενο Ν.Π.∆.∆ στην δικαστική του δαπάνη και στην αµοιβή του πληρεξουσίου
δικηγόρου του.
Περαιτέρω µε το αριθ’εσ1684/1/9/2020.πρωτ.της ∆ιεύθυνσης των Τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας
ιστορούνται τα ακόλουθα:
Σχετικά µε την αγωγή του Αλιάγα Χριστόφορου κατά του ∆ήµου, όπως αυτή περιγράφεται στο ως άνω έγγραφο,
βεβαιώνουν ότι τα ηλεκτρολογικά υλικά τα οποία αναφέρονται στην αγωγή κατά του ∆ήµου ,και η αξία τους
σύµφωνα και µε το αριθ’378/13-6-2020 τιµολόγιο ανέρχεται σε 11.333,10 ευρώ µε ΦΠΑ παραδόθηκαν στον ∆ήµο
και παρελήφθησαν από την αρµόδια υπηρεσία στις 30-3-2020
Κατ’ακολουθίαν κρίνω φρόνιµον ο ∆ήµος Λευκάδας εφόσον έχει συνοµολογήσει δια των Οικονοµικών υπηρεσιών
αυτού να προβεί σε κατάρτιση πρακτικών συµβιβασµού ώστε να περαιωθεί ενωρίτερον η παρούσα δίκη διαφορά
παρά να αναβάλλεται δηλαδή να συζητηθεί στο µέλλον ώστε να αυξηθούν εις βάρος του περισσότερον οι τόκοι
υπερηµερίας αφού σε κάθε περίπτωση προκύπτει ότι ο ∆ήµος Λευκάδας έχει προµηθευθεί τα ηλεκτρολογικά υλικά
Εφόσον ο ∆ήµος Λευκάδας ήθελε αποφασίσει δια της ΟΕ την σύναψη των πρακτικών συµβιβασµού δέον όπως
αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ι. Ο Χριστόφορος Αλιάγας άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας την από 17/08/2020 και µε γενικό αριθµό
κατάθεσης 22/2020 αγωγή κατά του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) µε την επωνυµία «∆ήµος
Λευκάδας», µε την οποία ζητούσε, µεταξύ άλλων, να υποχρεωθεί ο εναγόµενος ∆ήµος Λευκάδας, για την στο
ιστορικό αναφερόµενη αιτία, να της καταβάλει το συνολικό ποσό των έντεκα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών
η
ευρώ και δέκα λεπτών (11.333,10€) ,µε το νόµιµο τόκο, από την 30 Μαΐου 2020 για το απαιτούµενο κονδύλιο των
11.333,10€ και β) το ποσό των χιλίων ευρώ ( 1.000€) ως εύλογη αποζηµίωση µου λόγω των εξόδων στα οποία
έχω ήδη υποβληθεί για την είσπραξη των οφειλοµένων.
Η ανωτέρω αγωγή εκκρεµεί να συζητηθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας
ΙΙ. Ήδη, αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι, έχοντας την επιθυµία να αποφύγουν περαιτέρω δικαστικές διενέξεις και να
λύσουν την προκείµενη διαφορά µε φιλικό συµβιβασµό, συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται,
δια του παρόντος, τα εξής:
α) Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) µε την επωνυµία «∆ήµος Λευκάδας» συµφώνησε και
συναποδέχθηκε ότι ανέθεσε στον Αλιάγα Χριστόφορο του Ανδρέα, τις αναφερόµενες στην ανωτέρω
αγωγή της υποθέσεις αντί των αναφεροµένων στην αγωγή αµοιβών, ήτοι :
β)Ο ∆ήµος Λευκάδας συνοµολογεί την από 17/08/2020 και µε γενικό αριθµό κατάθεσης 22/2020 αγωγή της
Χριστοφόρου Αλιάγα και αναγνωρίζει και αποδέχεται το σύνολο των κονδυλίων της αγωγής ως εύλογο
νόµιµο και ανάλογο µε τις πραγµατοποιηθείσες προς το ∆ήµο υπηρεσίες της εταιρείας, το οποίο
αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οφείλει, και αναλαµβάνει δια του παρόντος την υποχρέωση να καταβάλει
στον Αλιάγα Χριστόφορο ατόκως εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή του παρόντος, σε πλήρη
και ολοσχερή εξόφληση της απαιτήσεως της εταιρείας το συνολικό ποσό των έντεκα χιλιάδων τριακοσίων
τριάντα τριών ευρώ και δέκα λεπτών (11.333,10€), και β) το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€)
γ)Ο Χριστόφορος Αλιάγας του Ανδρέα , όπως εν προκειµένω εκπροσωπείται, δηλώνει ρητά ότι συµφωνεί και
αποδέχεται την κατά τα ανωτέρω εξώδικη επίλυση της διαφοράς και δέχεται να λάβει και µε τον τρόπο
που συµφωνείται κατά άνω το ως άνω ποσό, σε πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση της αξιώσεώς της,
όπως αυτή αναλύεται στο ιστορικό του παρόντος.
Επιπροσθέτως εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Λευκάδας να υπογραψει τα Πρακτικά συµβιβασµού
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να τεθεί το θέµα στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας και να χορηγήσει εντολή για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας που εισάγεται µε τη
διαδικασία κατάθεσης προτάσεων εντός της προθεσµίας των εκατό ηµερών ή κατάργηση της δίκης και κατάρτιση
πρακτικών συµβιβασµού ενώπιον του ως άνω ∆ικαστηρίου
Εν γένει δε να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιοδήποτε τρόπο ήθελε απαιτηθεί .

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
α
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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1)
Την κατάργηση της δίκης µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και του κ. Χριστόφορου Αλιάγα, που άσκησε
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας την από 17/08/2020 και µε γενικό αριθµό κατάθεσης 22/2020 αγωγή κατά
του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) µε την επωνυµία «∆ήµος Λευκάδας», µε την οποία ζητούσε,
µεταξύ άλλων, να υποχρεωθεί ο εναγόµενος ∆ήµος Λευκάδας, για την στο ιστορικό αναφερόµενη αιτία, να της
καταβάλει το συνολικό ποσό των έντεκα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και δέκα λεπτών (11.333,10€) ,µε
η
το νόµιµο τόκο, από την 30 Μαΐου 2020 για το απαιτούµενο κονδύλιο των 11.333,10€ και β) το ποσό των χιλίων
ευρώ ( 1.000€) ως εύλογη αποζηµίωση µου λόγω των εξόδων στα οποία έχω ήδη υποβληθεί για την είσπραξη
των οφειλοµένων.
2)

Την κατάρτιση πρακτικών συµβιβασµού ενώπιον του ως άνω ∆ικαστηρίου, ως ακολούθως:

« Ήδη, αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι, έχοντας την επιθυµία να αποφύγουν περαιτέρω δικαστικές διενέξεις
και να λύσουν την προκείµενη διαφορά µε φιλικό συµβιβασµό, συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται,
δια του παρόντος, τα εξής:
α) Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) µε την επωνυµία «∆ήµος Λευκάδας» συµφώνησε και
συναποδέχθηκε ότι ανέθεσε στον Αλιάγα Χριστόφορο του Ανδρέα, τις αναφερόµενες στην ανωτέρω αγωγή της
υποθέσεις αντί των αναφεροµένων στην αγωγή αµοιβών, ήτοι :
β) Ο ∆ήµος Λευκάδας συνοµολογεί την από 17/08/2020 και µε γενικό αριθµό κατάθεσης 22/2020 αγωγή της
Χριστοφόρου Αλιάγα και αναγνωρίζει και αποδέχεται το σύνολο των κονδυλίων της αγωγής ως εύλογο νόµιµο και
ανάλογο µε τις πραγµατοποιηθείσες προς το ∆ήµο υπηρεσίες της εταιρείας, το οποίο αναγνωρίζει και αποδέχεται
ότι οφείλει, και αναλαµβάνει δια του παρόντος την υποχρέωση να καταβάλει στον Αλιάγα Χριστόφορο ατόκως
εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή του παρόντος, σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της απαιτήσεως της
εταιρείας το συνολικό ποσό των έντεκα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και δέκα λεπτών (11.333,10€), και
το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€)
γ) Ο Χριστόφορος Αλιάγας του Ανδρέα , όπως εν προκειµένω εκπροσωπείται, δηλώνει ρητά ότι συµφωνεί και
αποδέχεται την κατά τα ανωτέρω εξώδικη επίλυση της διαφοράς και δέχεται να λάβει και µε τον τρόπο που
συµφωνείται κατά άνω το ως άνω ποσό, σε πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση της αξιώσεώς της, όπως αυτή
αναλύεται στο ιστορικό του παρόντος.
δ) Ρητά και ανεπιφύλακτα συµφωνείται και γίνεται αµοιβαία αποδεκτό από τα µέρη ότι σε περίπτωση µη
πληρωµής των ως άνω ποσών εντός της συµφωνούµενης µε το παρόν προθεσµίας, αυτός θα δικαιούται να
αξιώσει το ως άνω οφειλόµενο ποσό εντόκως από την επίδοση της ως άνω αγωγής µέχρι την πλήρη και ολοσχερή
εξόφληση και ικανοποίηση της απαιτήσεως.
3)

Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Λευκάδας να υπογράψει τα πρακτικά συµβιβασµού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 370/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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