ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 6/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 2 του µήνα Ιανουαρίου του έτους
2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 30062/29-12-17 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σέρβος Κων/νος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Βλάχος Κων/νος (αναπλ.)
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Οι κ.κ. Πολίτης Σπυρίδων και Βλάχος Κων/νος, αναπληρωµατικά µέλη της δηµοτικής παράταξης της
πλειοψηφίας, αναπληρώνουν τα τακτικά µέλη της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα και κ. Σκλαβενίτη
Ευάγγελο, που απουσίαζαν.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 5 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου
Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του
Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας στη δικάσιµο στις 09-01-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο προς υποστήριξη της από 07-07-2016 έφεσης του ∆ήµου Λευκάδας κατά της
αρ. 135/2016 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά της Κοινοπραξίας Κ. Μάτζιος-Σ.
Γαϊτανίδης.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε
Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος του ∆ήµου Λευκάδας

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«∆υνάµει της αριθ’ 193/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
χορηγήθηκε εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να ασκήσει έφεση κατά της αριθ’ 135/2016 Απόφασης
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στην οποία, µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Η Κοινοπραξία
Κ.Μάτζιος –Σ.Γαιτανίδης άσκησε την αριθ’ 141/2013 αγωγή αδικαιολόγητου
πλουτισµού κατά του ∆ήµου Λευκάδας για άτυπες συµβάσεις κατασκευής έργου του ∆ήµου Λευκάδας µετά
της ως άνω κοινοπραξίας στην περιοχή Περιβόλια –Φύσσες περιφέρειας του ∆ήµου Λευκάδας, περί το έτος
2007.
Τα έργα αυτά συνίσταντο σε εργασίες αντιπληµµυρικής προστασίας και αποκατάστασης του δικτύου
ύδρευσης στις ως άνω περιοχές
Ότι περαιτέρω προέκυψε η ανάγκη πραγµατοποίησης επιπρόσθετων εργασιών οι οποίες δεν
περιλαµβάνονταν στην αρχική σύµβαση και ότι όλες αυτές οι εργασίες πραγµατοποιήθηκαν κατά το έτος
2009.
Προς τούτο για τις πραγµατοποιηθείσες επιπλέον άτυπες εντολές εκτέλεσης εργασιών προς την
εργοληπτική εταιρεία, εκ µέρους του ∆ήµου Λευκάδας, το κόστος της αµοιβής της εργασίας ανέρχεται στο
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ποσόν των 84.862,90 ευρώ .Περαιτέρω το αίτηµα της αγωγής ήταν να υποχρεωθεί να καταβάλλει ο ∆ήµος
Λευκάδας µε απόφαση του ∆ικαστηρίου το ποσόν των 84.862,90 ευρώ.
Εν συνεχεία εκδόθηκε η ως άνω αριθ’ 135/2016 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
και υποχρεώνεται ο ∆ήµος Λευκάδας να καταβάλει το ποσόν των 68.994,24 ευρώ µε το νόµιµο τόκο από την
επόµενη της επίδοσης της αγωγής και µέχρι την εξόφληση.
Περαιτέρω ο ∆ήµος Λευκάδας άσκησε την από 7-7-2016 και αριθµό κατάθεσης 17/2016 έφεση του µε
όλους τους λόγους και τους ισχυρισµούς του η οποία εν συνεχεία κατατέθηκε στο βιβλίο καταθέσεων του
Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας µε αριθµό 76/2016 και προσδιορίσθηκε να εκδικασθεί στις 9-1-2018
ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας και εγγράφηκε στο πινάκιο 20.
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 την εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, για την υποστήριξη της από 7-7-2016 και
αριθµό κατάθεσης 17/2016 έφεσής του, κατά της αριθ’ 135/2016 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας και κατά της Κοινοπραξίας Κ. Μάτζιος –Σ. Γαιτανίδης, η οποία εκδικάζεται ενώπιον του
Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας, στην δικάσιµο στις 9-1-2018 η οποία φέρει αριθµό πινακίου
20, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και εν γένει να εγκρίνει κάθε διαδικαστική
πράξη ήθελε απαιτηθεί να καταθέσει νόµιµα για την υποστήριξη της ως άνω έφεσης.»
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:
Την χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας στη
δικάσιµο στις 09-01-2018, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, προς υποστήριξη της
από 07-07-2016 έφεσης του ∆ήµου Λευκάδας κατά της αρ. 135/2016 απόφασης του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά της Κοινοπραξίας Κ. Μάτζιος-Σ. Γαϊτανίδης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 6/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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