ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 40ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 477/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 1 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, 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), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020, 40/20930/31-03-2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την
αριθ. πρωτ: 21461/27-11-2020 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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
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.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Οµόφωνα προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 1 θέµα της Η.∆. το θέµα 7 της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
ου
∆ρακονταειδή Κων/νο, και αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 23 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για την αµετάκλητη αριθ’4/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη
διαφορά µεταξύ των διαδίκων της εταιρείας µε την επωνυµία
Ν.ΓΡΑΨΑΣ-∆.ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ
που στρέφεται
κατά του πρώην ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ως καθολικού διαδόχου του πρώην ΝΠ.∆.∆, «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» του οποίου καθολικός διάδοχος έχει καταστεί ο ∆ήµος Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην δικηγόρο του ∆ήµου µε
πάγια αντιµισθία κα Μαυρέτα Καρύδη, η οποία κατέθεσε την γνωµοδότησή της επί του θέµατος, που έχει ως εξής:
« Περιήλθε εις γνώση µου η αριθ’4/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.
Στην ως άνω απόφαση η οποία µεταξύ άλλων περιέχονται τα ακόλουθα:
Ότι στην υπό κρίση διαφορά κατά το έτος 2009 το πρώην ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ του οποίου καθολικός διάδοχος είναι το ως Ν.Π.∆.∆ του ∆ήµου Λευκάδας διοργάνωσε
θαλάσσιες αθλητικές εκδηλώσεις και για τις ανάγκες διαµονής των αθλητών που συµµετείχαν σε αυτές.
Oτι στα πλαίσια των συµφωνιών µετά της ως άνω εταιρείας η ενάγουσα παρείχε τις υπηρεσίες ύστερα
από προφορικές συµφωνίες για την διαµονή των αθλητών από 18-6-2009- µέχρι 29-6-2009 και εξέδωσε
αλλεπάλληλες αποδείξεις συνολικού ποσού7.340 ευρώ
Η ως άνω ενάγουσα εταιρεία επιπλέον παρείχε τις υπηρεσίες της στο πρώην Πνευµατικό Κέντρο περί το
έτος 2010 µε προφορική συµφωνία που έγινε µεταξύ των ιδίων ως άνω εκπροσώπων η ενάγουσα παρέθεσε
δείπνο για τις ανάγκες αθλητών ,συνολικής αξίας συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 3.400 ΕΥΡΏ εκδίδοντας
προς τούτο απόδειξη παροχής υπηρεσιών ,ως εκ τούτου υποχρεώνεται το εναγόµενο πρώην ΝΠ.∆∆ του οποίου
καθολικός διάδοχος είναι ο ∆ήµος Λευκάδας να καταβάλλει το συνολικό ποσό των 10.740 ευρώ µε το νόµιµο τόκο
από την επίδοση της αγωγής και µέχρι την εξόφληση
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Επειδή όπως διαπιστώνω ότι ούτε το πρώην Ν.Π.∆.∆ ούτε ο ∆ήµος Λευκάδας δεν έχει ασκήσει έφεση η
οποιοδήποτε άλλο τακτικό η έκτακτο ένδικο µέσο κατά της πιο πάνω απόφασης και έχει παρέλθει η προθεσµία
για άσκηση αυτών η πιο πάνω απόφαση έχει καταστεί αµετάκλητη, ως εκ τούτου θεωρώ ότι θα πρέπει περαιτέρω
να καταβληθεί το ως άνω ποσόν στην ενάγουσα εταιρεία
Προς τούτο εισηγούµαι.
Ότι η αριθ’4/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας έχει καταστεί αµετάκλητη και προς τούτο δεν επιδέχεται
κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο µέσο και προς τούτο ο ∆ήµος Λευκάδας δέον όπως συµµορφωθεί πλήρως µε την
πιο πάνω αµετάκλητη αριθ’4/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.»
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
Να µην ασκηθεί κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο µέσο κατά της αρ. 4/2017 αµετάκλητης απόφασης του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά µεταξύ των διαδίκων της εταιρείας µε την επωνυµία Ν.ΓΡΑΨΑΣ∆.ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ που στρέφεται κατά του πρώην ΝΠ∆∆ µε την
επωνυµία ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ως καθολικού διαδόχου του πρώην Ν.Π.∆.∆,
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» του οποίου καθολικός διάδοχος έχει καταστεί ο ∆ήµος
Λευκάδας και να συµµορφωθεί πλήρως ο ∆ήµος µε την ανωτέρω αριθ’4/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 477/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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