ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 33/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 268/2015

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 23 του µήνα Οκτωβρίου
του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 22474/19-10-15 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
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Το µέλος της Ο.Ε. κα Καρφάκη Μαριάννα, προσήλθε πριν την συζήτηση του 1ου θέµατος της
Η.∆.
Το µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της
Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, κατά την
δικάσιµο στις 26/10/2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατά της αγωγής
της εταιρείας µε την επωνυµία «Κοινό Ταµείο Εισπράξεων Λεωφορείων Νοµού Λευκάδας-Ανώνυµη
Μεταφορική Τουριστική και Εµπορική Εταιρεία Α.Ε.».
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος ∆ήµου Λευκάδας

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η απο 16-12-2014 και αριθµό κατάθεσης 78/2014 αγωγή της ανωνύµου
εταιρείας µε την επωνυµία: <<Ανώνυµη Μεταφορική- Τουριστική και Εµπορική Εταιρεία Α.Ε>> η οποία
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στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας ως καθολικού διαδόχου του ∆ήµου Απολωνίων, δυνάµει της
οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Με την από 24-09-2008 σύµβασης παροχής υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου,
η οποία συνήφθη µεταξύ ηµών και του πρώην ∆ήµου Απολλώνιων, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στην
υπογραφή της εν λόγω σύµβασης από τον τότε ∆ήµαρχο Απολλώνιων Γεώργιο Λογοθέτη, δυνάµει της
µε αριθµό 92/2008 απόφασης του ∆ηµοτικού του Συµβουλίου, ανατέθηκε στην εταιρεία µας η εκτέλεση
για λογαριασµό του προαναφερόµενου ∆ήµου του συγκοινωνιακού έργου που περιγράφεται από το
άρθρο 1 της ως άνω σύµβασης, ήτοι η εκτέλεση των ∆ροµολογίων ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας, τα οποία
αναφέρονταν στο παράρτηµα Α (Γραµµές και ∆ροµολόγια της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας) της από 2409-2008 σύµβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου. Η διάρκεια παροχής του ανωτέρω
συγκοινωνιακού έργου ήταν αρχικώς 14 µήνες, η δε εκτέλεση του θα άρχιζε την 1η Νοεµβρίου 2008
και θα περατώνονταν την 31η ∆εκεµβρίου 2009.
Στη συνέχεια, δυνάµει της από 20/12/2008 έγγραφης τροποποίησης η οποία συνήφθη µεταξύ ηµών
και του πρώην ∆ήµου Απολλώνιων, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στην υπογραφή της εν λόγω
σύµβασης από τον τότε ∆ήµαρχο Απολλώνιων, Γεώργιο Λογοθέτη, δυνάµει της µε αριθµ.92/2008
απόφασης του ∆ηµοτικού του Συµβούλιου, τροποποιηθήκαν τα άρθρα 1 και 2 της ανωτέρω σύµβασης.
Ειδικότερα, ορίστηκε ότι θα εκτελούνταν τα δροµολόγια, τα οποία προβλέπονται στο συνηµµένο
παράρτηµα Α1 της τροποποιητικής σύµβασης το οποίο αντικατέστησε το παράρτηµα Α της αρχικής
σύµβασης. Επίσης δυνάµει του ανωτέρω συµφωνητικού τροποποιήθηκε η διάρκεια της σύµβασης και
ορίστηκε ως χρόνος εκτέλεσης του έργου το χρονικό διάστηµα από 01-01-2009 έως 28-02-2010. Κατά
τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα όσα προβλέπονταν στην από 20-09-2008 σύµβαση.
Ακολούθως, κατά το διάστηµα εκτέλεσης του συµφωνηθέντος συγκοινωνιακού έργου, εκδώσανε και
παραδώσανε αυθηµερόν στον πρώην ∆ήµο Απολλώνιων τα συνηµµένα τιµολόγια, συνοδευόµενα
από τις αντίστοιχες µηνιαίες πιστοποιήσεις οι οποίες ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν στο σύνολο τους από
την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Απολλώνιων για το συνολικό ποσό 11.720,92 Ευρώ.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγήσει εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, να αποκρούσει την απο
16-12-2014 και αριθµό κατάθεσης 78/2014 αγωγή της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία <<Κοινό
Ταµείο Εισπράξεων λεωφορείων Νόµου Λευκάδας- Ανώνυµη Μεταφορική- Τουριστική και Εµπορική
Εταιρεία Α.Ε>> και στρέφεται κατά ∆ήµου Λευκάδας ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου
Απολλωνίων Λευκάδας , η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά την
συνεδρίαση στις 26-10-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο .
Εν γένει δε, να υποστηρίξει 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, οµόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Καρύδη Μαυρέτα, να αποκρούσει την απο 1612-2014 και αριθµό κατάθεσης 78/2014 αγωγή της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία <<Κοινό
Ταµείο Εισπράξεων λεωφορείων Νόµου Λευκάδας- Ανώνυµη Μεταφορική- Τουριστική και Εµπορική
Εταιρεία Α.Ε>> και στρέφεται κατά ∆ήµου Λευκάδας ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου
Απολλωνίων Λευκάδας , η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά την
συνεδρίαση στις 26-10-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο .
Εν γένει δε, να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 268/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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