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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ          

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 38ης/2021 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λευκάδας 

Αριθ. Απόφ: 463/2021 

Στην Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Ιουλίου του έτους  2021,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 12:00,  ήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου,  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (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), την υπ΄αριθ.  ΚΥΑ 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 44779/15.07.2021 (ΦΕΚ 3117/16.07.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-
03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., 
ύστερα από την αριθ. πρωτ: 25631/22-07-2021 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 
έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 
                        ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   

                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                            στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη  

1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) 1 Γιαννιώτης Παναγιώτης 

2 Μαργέλη Μαρία 2 Τυπάλδος Νικόλαος  

3 Βικέντιος Νικόλαος  3 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή 

4 Γαζής Αναστάσιος 4  

5 Τσιρογιάννης Γεώργιος 5  

6 Σέρβος Κων/νος 6  

7  7  

8  8  

9  9  

Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Ασπασία 

Σούνδια, υπάλληλο  του  Δήμου Λευκάδας. 
Τέθηκαν για συζήτηση δύο  (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. 
Ο κ. Γιαννιώτης Παναγιώτης, προσήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης  του 2

ου
 θέματος Ε.Η.Δ. 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
 Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 05.07.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 31/2021) αγωγής του Μάρκου 

Ροντογιάννη του Θεοδώρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.  
                    Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου 

 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος,  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την εξής  

γνωμοδότηση της κας Μαυρέτας Καρύδη, δικηγόρου του Δήμου, η οποία δικαιολογημένα απουσίαζε: 

«Με την αναφερόμενη ανωτέρω αγωγή, ο αντίδικος εκθέτει ότι τους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 

2018 παρείχε υπηρεσίες μεταφοράς χωμάτων στον ΧΑΔΑ Λευκάδας, κατόπιν πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν κατά 
τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.  

Η εκτέλεση των υπηρεσιών προκύπτει από το με ημερομηνία 11.02.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο αντίδικος έχει εκδώσει φορολογικό παραστατικό (το αριθ’134/31/3/2021 τιμολόγιο) για τις 
υπηρεσίες που παρείχε. 

Παρά την προφορικότητα της ανάθεσης, τα δικαστήρια συχνά κάνουν δεκτούς τους σχετικούς ισχυρισμούς 
των ιδιωτών, ιδίως στη συγκεκριμένη περίπτωση που η οφειλή έχει αναγνωριστεί. Επομένως, τυχόν εμπλοκή σε 
δικαστικές διαδικασίες ενδέχεται να επιβαρύνει το Δήμο με περαιτέρω τόκους, δικαστικά έξοδα κλπ. 

Ο αντίδικος αιτείται την καταβολή ποσού 6.820 ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, καθώς και 
την καταδίκη του Δήμου στη δικαστική δαπάνη.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Εισηγούμαστε στην Ο.Ε. να παρασχεθεί εντολή στην δικηγόρο Λευκάδας Μαυρέτα Ν.Καρύδη να 
παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας αναφορικά με την από 05.07.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 31/2021) 
αγωγή του Μάρκου Ροντογιάννη και να υπογράφει πρακτικό συμβιβασμού σε περίπτωση που ο ενάγων 
παραιτηθεί από την αξίωση για καταβολή τόκων και δικαστικής δαπάνης, το δε κεφάλαιο να καταβάλλεται ατόκως 
εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση εκ μέρους του ενάγοντος του πρακτικού συμβιβασμού.»  
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της: 

• την ανωτέρω εισήγηση  

• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε 
από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18. 

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  
το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Χορηγεί εντολή στην δικηγόρο Λευκάδας Μαυρέτα Ν. Καρύδη να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας 
αναφορικά με την από 05.07.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 31/2021) αγωγή του Μάρκου Ροντογιάννη και να υπογράψει 
πρακτικό συμβιβασμού σε περίπτωση που ο ενάγων παραιτηθεί από την αξίωση για καταβολή τόκων και 
δικαστικής δαπάνης, το δε κεφάλαιο να καταβάλλεται ατόκως εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση εκ μέρους 
του ενάγοντος του πρακτικού συμβιβασμού. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 463/2021.               

 

 

 

             Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ 


