ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 18ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 137/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 22 του µήνα Απριλίου του έτους
2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 7518/18-4-19 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)
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Χαλικιάς Ευάγγελος
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5 Περδικάρης Αθανάσιος
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6
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σκλαβενίτη Ευάγγελο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 5 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας
µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του VII
Ελεγκτικού Συνεδρίου στη συνεδρίαση της 11ης-6-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή δικάσιµο κατά
της αίτησης αναστολής του Ελευθερίου Αραβανή, πρώην Αντιδηµάρχου Λευκάδας, κατά της υπ’αριθ’
8863/21/11/2018 απόφασης καταλογισµού του Οικονοµικού Επιθεωρητή του Περιφερειακού Γραφείου
∆ηµοσ/κων Ελέγχων Θεσσαλονίκης, της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµ/κης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών.
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 1-2-2019 αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αριθ’ 8863/21/11/2018
απόφασης καταλογισµού του Οικονοµικού Επιθεωρητή του Περιφερειακού Γραφείου ∆ηµοσ/κων Ελέγχων
Θεσσαλονίκης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµ/κης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών του Ελευθερίου
Αραβανή, πρώην Αντιδηµάρχου Λευκάδας στην οποία µεταξύ άλλων περιέχονται τα εξής:
Επειδή συνεπώς γίνεται σαφές ότι δεν έχω την οικονοµική δυνατότητα να καταβάλω το ανωτέρω πολύ µεγάλο
ποσό και στην περίπτωση άµεσης είσπραξης του , θα υποστώ πολύ σοβαρή οικονοµική βλάβη µη
επανορθώσιµη σε περίπτωση ευδοκίµησης της ήδη ασκηθείσης έφεσης µου.
Επειδή , µε βάση τα ως άνω δεδοµένα, όπως αυτά προκύπτουν από τα προσαγόµενα έγγραφα και ενόψει της
µεγάλης και συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης που µαστίζει την χώρα και κατ’ επέκταση όλους του πολίτες,
ιδιαίτερα δε τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους (έχουµε υποστεί αλλεπάλληλες µειώσεις στις συντάξεις
µας), είναι βέβαιο ότι η άµεση εκτέλεση της παραπάνω καταλογιστικής πράξης θα επιφέρει ουσιώδη περιορισµό
των µέσων διαβίωσης µου και θα µου αποστερήσει, έστω και πρόσκαιρα, τη δυνατότητα αντιµετώπισης βασικού
βιοτικών αναγκών ατοµικών και οικογενειακών.
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Επειδή συνεπώς γίνεται σαφές ότι δεν έχω την οικονοµική δυνατότητα να καταβάλω το πολύ µεγάλο ποσό των
14.268,00 ευρώ και στην περίπτωση άµεσης είσπραξης του, θα υποστώ πολύ σοβαρή οικονοµική βλάβη µη
επανορθώσιµη σε περίπτωση ευδοκίµησης της ήδη ασκηθείσης έφεσης µου.
Επειδή πιθανολογείται βασικά η ευδοκίµηση της ένδικης εφέσεώς µου και η ακύρωση της προσβαλλόµενης
καταλογιστικής απόφασης ,η οποία εκδόθηκε κατά πλάνη περί τα πράγµατα και το νόµο.
Επειδή τα περιεχόµενο του δικογράφου της εφέσεώς µου κατά της προσβαλλόµενης Απόφασης, καθώς και από
τα σχετικά έγγραφα, αποδεικνύεται πλήρως, ότι οι επίµαχες δαπάνες είναι νόµιµες, το αντικείµενο των σχετικών
συµβάσεων διαφέρει ουσιωδώς και τα σχετικά έργα και οι υπηρεσίες καιν τα σχετικά έργα και υπηρεσίες
εκτελέστηκαν µε απόλυτη διαφανείς διαδικασίες, στις οποίες συµµετέχει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου, οι
αρµόδιες υπηρεσίες και τα όργανα του ∆ήµου (Τεχνική Υπηρεσία, Οικονοµική Επιτροπή κλπ) και βεβαίως ότι οι
σχετικές δαπάνες ελέγχθηκαν από τον αρµόδιο επίτροπο του Ε.Σ., κρίθηκαν απόλυτα νόµιµες, θεωρήθηκαν τα
σχετικά χρηµατικά εντάλµατα τα οποία και εξοφλήθηκαν κανονικά, συνεπώς η καταλογιστική απόφαση θα
ακυρωθεί.
Επειδή δεν συντρέχει λόγος δηµοσίου συµφέροντος που να δικαιολογεί την απόρριψη της παρούσας, µε
δεδοµένο δε και το γεγονός ότι στην προκειµένη περίπτωση, αντικείµενο του επίµαχου καταλογισµού είναι η
αποκατάσταση φεροµένου τυπικού και µόνο ελλείµµατος, καθόσον η ίδια καταλογιστική απόφαση δεν αιτιολογεί
την επέλευση ζηµίας στην διαχείριση του ∆ήµου Λευκάδας ούτε άλλωστε υφίσταται οιαδήποτε τέτοια ζηµία εν
τοις πράγµασι αλλά η αποδιδοµένη παράβαση περιορίζεται στην τυπική και µόνο υποτιθέµενη κατάσταση
δαπάνης εντός του αυτού οικονοµικού έτους, συνεπώς καµία ζηµία δεν υπέστη και κανένα έλλειµµα δεν
υφίσταται στο ταµείο του ∆ήµου Λευκάδας (τυπικό ή ουσιαστικό, ώστε αυτό να πρέπει άµεσα να βεβαιωθεί σε
βάρος µου.
Να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθµ. πρωτ. 8863/21-11-2018 Απόφασης Καταλογισµού του Οικονοµικού
Επιθεωρητή του Περιφερειακού Γραφείου ∆ηµοσ/κων Ελέγχων, της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµ/κης Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών, µέχρι την έκδοση, από το ∆ικαστήριό σας, οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθείσας
εκ µέρους µου από 30-01-2019 έφεσής µου. Να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή αναστολής
της
προσβαλλόµενης απόφασης , µέχρι εκδόσεως απόφασης επί της παρούσας αίτησης αναστολής.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να τεθεί το θέµα στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας και να χορηγήσει εντολή στη
∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του
∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του VII Ελεγκτικού Συνεδρίου στη συνεδρίαση της 11ης-6-2019 ή σε οποιαδήποτε
άλλη µετ’ αναβολή δικάσιµο κατά της αίτησης αναστολής του Ελευθερίου Αραβανή, πρώην Αντιδηµάρχου
Λευκάδας, κατά της υπ’αριθ’ 8863/21/11/2018 απόφασης καταλογισµού του Οικονοµικού Επιθεωρητή του
Περιφερειακού Γραφείου ∆ηµοσ/κων Ελέγχων Θεσσαλονίκης, της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµ/κης Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Εν γένει δε να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιοδήποτε τρόπο ήθελε απαιτηθεί .»
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:
Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του VII Ελεγκτικού Συνεδρίου στη συνεδρίαση
της 11ης-6-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή δικάσιµο κατά της αίτησης αναστολής του Ελευθερίου
Αραβανή, πρώην Αντιδηµάρχου Λευκάδας, κατά της υπ’αριθ’ 8863/21/11/2018 απόφασης καταλογισµού του
Οικονοµικού Επιθεωρητή του Περιφερειακού Γραφείου ∆ηµοσ/κων Ελέγχων Θεσσαλονίκης, της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµ/κης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών.
Εν γένει δε να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιοδήποτε τρόπο ήθελε απαιτηθεί .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 137/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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