ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 11ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 64/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 22 του µήνα Μαρτίου του
έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 4953/17-3-17 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Σέρβος Κων/νος
4.
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6. Καρφάκη Μαριάννα
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Περδικάρης Αθανάσιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα
Καρύδη, για άσκηση παρέµβασης του ∆ήµου Λευκάδας, ως µετόχου της LEADER Αναπτυξιακής ΑΕ,
σε δίκη του Φίλιππου Μεσσήνη, που στρέφεται κατά της LEADER Αναπτυξιακής Α.Ε. , ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά τη συνεδρίαση της 7ης-4-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη
µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
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 µου η από 29-12-2016 και αριθµό κατάθεσης 73/2016 αγωγή του Φίλιππου
Μεσσήνη που εισάγεται να εκδικασθεί µε την διαδικασία των εργατικών διαφορών ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στην συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2017 µε αίτηµα να
υποχρεώσει το ∆ικαστήριο την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΑ.ΛΕ.ΑΕ.ΟΤΑ) να καταβάλει προς αυτόν το ποσόν των 162.000,00
ευρώ ,στην οποία µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Ο ως άνω καθού η παρέµβαση διατείνεται ότι στις 29-12-2010 συνήψε σύµβαση έργου µε την
εναγόµενη . Οτι µε την σύµβαση αυτή ανέλαβε το έργο του Συντονιστή του αναληφθέντος από την
εταιρεία Τοπικού προγράµµατος LEADER 2007-2013, όπως προκύπτει από την σύµβαση
ανελάµβανε καθήκοντα διευθυντή της εταιρείας.
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Περαιτέρω µεταξύ των άλλων ισχυρίζεται ότι η εναγόµενη ανώνυµη εταιρεία αν και αυτός
παρείχε κανονικά τις υπηρεσίες του από το έτος 2010-2015 του οφείλει το ποσόν των 162.000,00
ευρώ οι οποίες αντιστοιχούν σε µηνιαίες καταβολές µαζί µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας.
Προς τούτο ζητά να υποχρεωθεί από το ∆ικαστήριό η ως άνω εταιρεία να καταβάλει προς αυτόν το
ως άνω ποσό των 162.000,00 ευρώ µε τους νόµιµους τόκους επιπλέον και µε τις διατάξεις που διέπει
η αρχή του αδικαιολόγητου πλουτισµού 904 ΑΚ
Επειδή ως προανέφερα αναµένεται να εκδοθεί δικαστική απόφαση εκ του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου για τη λύση της ως άνω ΑΕ διότι οι µέτοχοι µεταξύ των οποίων είναι και ο ∆ήµος
Λευκάδας αποφάσισαν την λύση αυτής για λόγους αναφερόµενους εκ του Σώµατος Επιθεώρησης και
Εποπτείας του Υπουργείου Ανάπτυξης στην κακή τήρηση των όρων της σύµβασης και υλοποίησης
των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και µη δηµοσίευσης ισολογισµών της εταιρείας για τα εξι τελευταία
έτη.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας αποφάσισε οµού µετά της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και
της ΠΕ∆ΙΝ οι οποίοι είναι µέτοχοι της ως άνω εταιρείας και εκπροσωπούν το 80% του µετοχικού
κεφαλαίου αυτής την λύση αυτής
Επειδή υπάρχει κίνδυνος να εκδοθούν δύο αντιφατικές αποφάσεις εφόσον ήθελε αδρανήσει ο
∆ήµος Λευκάδας και δεν παρασταθεί στο ως άνω δικαστήριο
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 προς συζήτηση και να
αποφασίσει περαιτέρω για άσκηση παρέµβασης του ∆ήµου Λευκάδας και παράστασης και
εκπροσώπησης αυτού, κατά της απo 29-12-2016 και αριθµό κατάθεσης 73/2016 αγωγής του
Φίλιππου Μεσσήνη που εισάγεται να εκδικασθεί µε την διαδικασία των εργατικών διαφορών
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στην συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2017 ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση αυτού συνεδρίαση του, η οποία έχει ως αίτηµα να
υποχρεωθεί η υπό λύση ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΑ.ΛΕ.ΑΕ.ΟΤΑ) να καταβάλει το ποσόν των 162.000,00 ευρώ µε τους νόµιµους
τόκους προς αυτόν για δεδουλευµένες παροχές υπηρεσιών αυτού να αποκρούσει µε κάθε νόµιµο
µέσο την ως άνω αγωγή, εν γένει δε να υποστηρίξουν τα νόµιµα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας
µε κάθε διαδικαστική πράξη η οποία ήθελε απαιτηθεί.»
Ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των µελών τη Οικ. Επιτροπής και ψηφοφορία επί του θέµατος.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν τέσσερα (4) µέλη της Ο.Ε. οι κ.κ. Νικητάκης Μάρκος, Σέρβος Κων/νος,
Σκλαβενίτης Ευάγγελος και Χαλικιάς Ευάγγελος.
Λευκό ψήφισε η κα Μαριάννα Καρφάκη.
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,
- Τη παραπάνω ψηφοφορία, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, για άσκηση
παρέµβασης του ∆ήµου Λευκάδας και παράστασης και εκπροσώπησης αυτού, κατά της απo 29-122016 και αριθµό κατάθεσης 73/2016 αγωγής του Φίλιππου Μεσσήνη που εισάγεται να εκδικασθεί µε
την διαδικασία των εργατικών διαφορών ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στην
συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση αυτού
συνεδρίαση του, η οποία έχει ως αίτηµα να υποχρεωθεί η υπό λύση ανώνυµη εταιρεία µε την
επωνυµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝΑ.ΛΕ.ΑΕ.ΟΤΑ) να καταβάλει
το ποσόν των 162.000,00 ευρώ µε τους νόµιµους τόκους προς αυτόν για δεδουλευµένες παροχές
υπηρεσιών αυτού να αποκρούσει µε κάθε νόµιµο µέσο την ως άνω αγωγή, εν γένει δε να
υποστηρίξουν τα νόµιµα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε διαδικαστική πράξη η οποία ήθελε
απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 64/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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