ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 8ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 84/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 8946/19-2-2021 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
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
Μαργέλη Μαρία
4 Γαζής Αναστάσιος
4
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6
6
7
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.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Προτάσσεται οµόφωνα το 5 θέµα της Η.∆. και συζητείται µετά το θέµα Ε.Η.∆.
ο
Η κα Μαργέλη Μαρία, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 1 θέµα της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το
ο
5 θέµα της Η.∆.
ου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος
της Η.∆. και προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαρία Μαργέλη.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα
Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών στη
συνεδρίαση της 16ης-4-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή δικάσιµο, κατά της αγωγής του ∆ιονυσίου
Πολίτη.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στον δικηγόρο του ∆ήµου κ.
∆ηµήτριο Μασούρα, ο οποίος εισηγείται το θέµα λόγω απουσίας της κας Μαυρέτας Καρύδη, και έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής την εξής γνωµοδότηση της δικηγόρου του ∆ήµου:
«Περιήλθε εις γνώση µου η από 28-7-2020 και αριθµό ΑΓ66/29/7/2020 Αγωγή του ∆ιονυσίου Πολίτη που
στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας στην οποία µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, σε περίπτωση υποβολής λογαριασµού εκ µέρους του
αναδόχου του έργου, η διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται εντός µηνός από την υποβολή του να προβεί στον
έλεγχο αυτού και ή να εγκρίνει αυτόν όπως υποβλήθηκε ή να αρνηθεί παντελώς την έγκριση του ή να προβεί σε
διόρθωση και στη συνέχεια έγκριση του ή, αν είναι δυσχερής η διόρθωση, να τον επιστρέψει στον ανάδοχο προς
ανασύνταξη και επανυποβολή. Αν η ανωτέρω µηνιαία προθεσµία παρέλθει άπρακτη, δηλαδή η διευθύνουσα
υπηρεσία δεν προβεί σε καµία από τις ανωτέρω ενέργειες, ο υποβληθείς λογαριασµός θεωρείται, κατ’ αρχήν,
ανεξαρτήτως τυχόν πληµµελειών του, αυτοδικαίως εγκεκριµένος (πρβλ. ΣΤΕ 2992/2012, 2700/2011, 3321/2011,
4025/2010, 3615/2008, 1153/20006, και ΑΕ∆ 8/2004).Περαιτέρω, προϋπόθεση για την καταβολή τόκων λόγω
καθυστέρησης πληρωµής λογαριασµών είναι αφενός η υποβολή σχετικής πιστοποίησης, αφετέρου η έγγραφη
όχληση προς τη διευθύνουσα υπηρεσία.
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Επειδή στην προκειµένη περίπτωση η ανάδοχος Κοινοπραξία αποπεράτωσε το έργο εµπρόθεσµα και
σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις.
Επειδή µετά την υποβολή του τελικού όγδοου λογαριασµού του έργου (12.2.1998),συνολικού ύψους (
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 13.099.848 δραχµών (38.444,16 €) , παρήλθε άπρακτη η προθεσµία του ενός
µηνός, χωρίς η διευθύνουσα υπηρεσία να εγκρίνει αυτόν όπως υποβλήθηκε ή να αρνηθεί παντελώς την έγκριση
του ή να προβεί σε διόρθωση και στη συνέχεια έγκρισή του ή να τον επιστρέψει στον ανάδοχο Κοινοπραξία προς
ανασύνταξη και επανυποβολή.
Επειδή στην προκειµένη περίπτωση ο υποβληθείς λογαριασµός θεωρείται, ανεξαρτήτως τυχόν
πληµµελειών του, αυτοδικαίως εγκεκριµένος ή δε διευθύνουσα υπηρεσία δεν µπορεί πλέον να τροποποιήσει τον
λογαριασµό αυτό.
Επειδή για τις ανωτέρω αιτίες ο ∆ήµος Λευκάδας υποχρεούται να εξοφλήσει το λογαριασµό αυτό.
Επειδή ως σήµερα, παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις µας, ο ∆ήµος Λευκάδας δεν έχει καταβάλει στον
ανάδοχο Κοινοπραξία το οφειλόµενο ποσό των 38.444,16€.
Επειδή ,επικουρικά, η ανάδοχος Κοινοπραξία δικαιούται το ανωτέρω ποσό και κατά τις διατάξεις του
αδικαιολογήτου πλουτισµού (904,346 ΑΚ), διότι ο εναγόµενος ∆ήµος Λευκάδας πλούτισε αδικαιολόγητα εις βάρος
της περιουσίας της και ζηµίωσε κατά το ανωτέρω συνολικό ποσό των 34.444,16€, καθότι παρά το γεγονός ότι η
ανάδοχος Κοινοπραξία εκτέλεσα το σύνολο του έργου που της ανατέθηκε, ο ∆ήµος Λευκάδας δεν εξόφλησε, όµως
την αξία του εκτελεσθέντος έργου (38.444,16€) και αρνείται να το πράξη παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις.
Επειδή µε τον τρόπο αυτό τη ζηµίωσε κατά το ποσό των 38.444,16€, χωρίς να µειωθεί αντίστοιχα η δική
του περιουσία µε την εξόφληση του προς αυτή του χρέους του.
Επειδή ο πλουτισµός αυτός διατηρείται έως σήµερα και έχει υποχρέωση να της αποδώσει την ωφέλεια
κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισµού και µε τους νόµιµους τόκους υπερηµερίας από την 21.1.1999 και
έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της απαίτησης της.
Επειδή το µέλος της αναδόχου Κοινοπραξίας, Μακρής Χρήστος του Κωνσταντίνου, κάτοικος εν ζωή
Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας, απεβίωσε την 28.11.2011.
Επειδή εφόσον για το δηµοτικό έργο <<Ανάπλαση και διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων, πεζοδροµήσεις,
διαµόρφωση χώρου ανατολικής παραλίας ∆ήµου Λευκάδας>> δεν εκδόθηκε βεβαίωση περάτωσης εργασιών, ούτε
έλαβε χώρα προσωρινή ή ορατική παραλαβή του από το εναγόµενο ∆ήµο, η κοινοπραξία <<∆. ΠΟΛΙΤΗΣ- Χ.
ΜΑΚΡΗΣ>> που συστάθηκε για την εκτέλεση του και µε χρονική διάρκεια ισχύος την ορατική παραλαβή του και την
τελική εκκαθάριση των λογαριασµών του εν λόγω έργου, εξακολουθούσε να υφίσταται µέχρι το θάνατο, στις
28.12.2011, του Χρήστου Μακρή και την αυτοδίκαιη λύση της αναδόχου Κοινοπραξίας είµαι ο µόνος πλέον που
νοµιµοποιείται στην άσκηση των σχετικών µε τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα της ανωτέρω Κοινοπραξίας
ενδίκων βοηθηµάτων.
Επειδή τα ανωτέρω κρίθηκαν µε την αριθµό Α418/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών
(Τµήµα Γ),µε την οποία απερρίφθη ελλείψει ενεργητικής νοµιµοποίησης η µε αριθµό κατάθεσης Γ92/22.7.2016
αγωγή των κληρονόµων – καθολικών διαδόχων του Μακρή Χρήστου: 1. Φρασιόλα Μαρίας του Χρήστου και της
Σταµατίας και 2.Μακρή Ηλία- Αλέξανδρου του Χρήστου και της Μαρίας, κατοίκων Βονίτσης Αιτωλοακαρνανίας,
κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο.
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 στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία
ενώπιον του τρίτου τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών στη συνεδρίαση της 16-4-2021 ή σε οποιαδήποτε
άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο. 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 αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί εντολή στην δικηγόρο του ∆ήµου µε πάγια αντιµισθία, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του τρίτου τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών στη
συνεδρίαση της 16ης-4-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο. Εν γένει δε να
υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε οποιοδήποτε τρόπο ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 84/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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