ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 51ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 343/2017
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 31 του μήνα Οκτωβρίου του έτους
2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ. 24554/27-10-17 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 Διοίκησης-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)
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Σέρβος Κων/νος
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 Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 13 της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου με
πάγια αντιμισθία, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση εκπροσώπηση και υποστήριξη της έφεσης του Δήμου
Λευκάδας, κατά της υπ΄ αριθ. 9/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και κατά ΚΤΕΛ Λευκάδας,
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά την δικάσιμο της 17ης/11/2017, ή σε οποιαδήποτε
άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε
Καρύδη Μαυρέτα, Δικηγόρος του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου Μαυρέτας Καρύδη, η οποία έχει ως εξής:
«Με την αριθ’ 230/2016 χορηγήθηκε εντολή να ασκήσω έφεση κατά της αριθ’ 9/2016 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας μεταξύ των διαδίκων της ενάγουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία:
<< Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων Νομού Λευκάδας ανώνυμη μεταφορική –Τουριστική και Εμπορική
εταιρεία ΑΕ και του εναγομένου Δήμου Λευκάδας, δυνάμει της οποίας ,μεταξύ άλλων εμπεριέχονταν τα
ακόλουθα:
Με την υπο κρίση αγωγή της η ενάγουσα εξέθετε ότι, δυνάμει της αναφερόμενης σ’ αυτήν συμβάσεως παροχής
υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου, που συνήφθη μεταξύ αυτής και του πρώην Δήμου Απολλωνίων, της
ανατέθηκε η εκτέλεση του αναφερόμενου σε αυτήν συγκοινωνιακού έργου, ότι οι πληρωμές του έργου θα
γινόταν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης με μηνιαίες πιστοποιήσεις και με την έκδοση και παράδοση
αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, οι οποίες ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου, ότι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου εξέδωσαν και παρέδωσαν στο Δήμο Απολλωνίων τα
περιγραφόμενα στην αγωγή 13 τιμολόγια, συνοδευόμενα με τις αντίστοιχες μηνιαίες πιστοποιήσεις συνολικής
αξίας 127.968,00 ευρώ και ότι ο πρώην Δήμος Απολλωνίων κατέβαλε σ’ αυτήν έναντι της αξίας τους το ποσόν
των 43.147,25 ευρώ. Ζητούσε δε να υποχρεωθεί ο εναγόμενος Δήμος ως καθολικός διάδοχος του πρώην
Δήμου Απολλωνίων, να της καταβάλει κύρια με βάση τη σύμβαση και επικουρικά σε περίπτωση που κριθεί ότι η
σύμβαση είναι άκυρη, κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, το ποσό των 43.147,25 ευρώ με το
νόμιμο τόκο .
Περαιτέρω το Δικαστήριο έκρινε ότι όφειλε 43.147,25 ευρώ αν και ο Δήμος προέβαλε τον ισχυρισμό ότι οφείλει
35.402,92 ευρώ διότι το ποσόν των 7.744,43 ευρώ ,το οποίο αντιστοιχεί σε μέρος τελευταίου με αριθμό 523/311-2010 τιμολογίου και υπερβαίνει του ποσού των 120.000 ευρώ του συνολικού παρεχομένου έργου,
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προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι επειδή το συμφωνηθέν συγκοινωνιακό έργο θα παρέχονταν στα πλαίσια του
προγράμματος <<ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ >> το οποίο θα χρηματοδοτούνταν από την ΚΕΔΚΕ με το ποσό των
120.000,00 ευρώ, είχε συμφωνηθεί μεταξύ τους ότι το συνολικό παρεχόμενο έργο, δεν θα υπερέβαινε το ποσό
αυτό. Πλην όμως ο ισχυρισμός αυτός απερρίφθη με την αιτιολογική σκέψη ότι με την ως άνω σύμβαση, η
ενάγουσα ανέλαβε την εκτέλεση συγκεκριμένου αριθμού δρομολογίων σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς
να τεθεί ανώτατο όριο στη σχετική δαπάνη ,ούτε εξαρτήθηκε αυτή από την χρηματοδότηση που θα ελάμβανε ο
συμβαλλόμενος Δήμος στα πλαίσια του ως άνω προγράμματος.
Κατ’ ακολουθίαν απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς του Δήμου Λευκάδας και δέχθηκε την αγωγή της
ενάγουσας και υποχρεώνει το Δήμο να καταβάλλει το ποσόν 43.147,00 ευρώ και δικαστική δαπάνη 1.500,00
ευρώ στο <<Κοινό ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων Νομού Λευκάδας ανώνυμη μεταφορική –Τουριστική και
Εμπορική εταιρεία ΑΕ>>.
Επειδή ήδη συζητείται στις 17-11-2017 η ως άνω έφεσή μας με τους ισχυρισμούς που προβάλλονται εντός
αυτής
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούμαι να τεθεί το θέμα στην Οικονομική επιτροπή του Δήμου Λευκάδας προς συζήτηση για χορήγηση
περαιτέρω εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση
του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που δικάζει σε δεύτερο βαθμό , στη
δικάσιμο της 17ης-11-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο προς υποστήριξη της
από 5-8-2016 και αριθμό κατάθεσης 10/2016 έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’ 9/2016 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας και κατά της ανώνυμης εταιρείας <<Κοινό ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων Νομού
Λευκάδας ανώνυμη μεταφορική –Τουριστική και Εμπορική εταιρεία ΑΕ>>.

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 Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη
για παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που δικάζει σε δεύτερο
βαθμό , στη δικάσιμο της 17ης-11-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο προς
υποστήριξη της από 5-8-2016 και αριθμό κατάθεσης 10/2016 έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’
9/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και κατά της ανώνυμης εταιρείας <<Κοινό ταμείο Εισπράξεων
Λεωφορείων Νομού Λευκάδας ανώνυμη μεταφορική –Τουριστική και Εμπορική εταιρεία ΑΕ>>.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 343/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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