ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 33/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 245/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 10η
του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 26331/6.10.2014 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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Κούρτης Γεώργιος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Καρφάκη Μαριάννα
8. Κοντογεώργης Ηλίας
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου ,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικ. Πρωτοδικείου
Λευκάδας για απόκρουση ανακοπής του Παναγιώτη Αραβανή, στην δικάσιµο της 22-10-2014, ή σε
οποιαδήποτε άλλη δικάσιµο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος , Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία
έχει ως εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µας η απο 19-1-2009 και αριθµό κατάθεσης 13/28-1-2009 ανακοπή του
Παναγιώτη Αραβανή , στην οποία µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Ο ανακόπτων κατατείνεται ότι, απο το έτος 1999 έως το 2002 εκτέλεσε ως εργολάβος ∆ηµοσίων
έργων στην περιοχή του ∆ήµου Απολλωνίων τα εξής ∆ηµοτικά και Νοµαρχιακά έργα.1) ∆ΡΟΜΟΣ
ΧΟΡΤΑΤΑ-ΝΙΚΟΛΙ µέσω κάµπου ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣΠΟΝΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΜΑΤΩΝ 3 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΗΜΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (Α.φάση Πόντι,Σύβρος,Αγ.Πέτρος προς Ρουπακιά),4 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆ΗΜΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ(Γεφύρι
∆ράγανο-Αθάνι-Καραµελιώτη
-Σύβρος-Αµµος
και
5)Ο∆ΟΠΟΙΙΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-ΛΑΖΑΡΑΤΑ
Οι µελέτες των περισσοτέρων έργων προέβλεπαν την λήψη αδρανών υλικών οδοστρωσίας απο τα
ορυχεία της περιοχής.
Για τα υλικά αυτά πλήρωνε στο ∆ηµόσιο Ταµείο Λευκάδας, µε παράβολο, όπως γίνονταν πάντοτε, το
οποίο ανέγραφε το όνοµα του καταθέτη, τον παραλήπτη δηλ.∆ήµο Απολλωνίων και το σκοπό για τον
οποίο γίνεται η πληρωµή δηλ. αµµοληψία.
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Τις εργασίες δήθεν που έκανε για τα προαναφερόµενα έργα απαιτούσαν αναµεµειγµένη µε χαλίκι
άµµο, εφαρµόζοντας λοιπόν την αριθµ.40/1999 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Απολλωνίων έπρεπε ο ∆ήµος Απολλωνίων να κοστολογήσει τα αδρανή υλικά που χρησιµοποίησε µε
0,44 ευρώ το κυβικό µέτρο. Οµως ο ∆ήµος δήθεν παρανόµως, κάνοντας κατάχρηση της εξουσίας
του, αγνόησε τα ανωτέρω και δια του συνταχθέντος υπ'αυτού αριθµ.2511/23/6/2005 βεβαιωτικού
καταλόγου αµµοληψίας που απέστειλε του καταλογίζει άδικα το εξοντωτικό ποσό των 12.511,84
ευρώ. Με βάση δήθεν δε τον ανωτέρω βεβαιωτικό κατάλογο η Οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου
Απολλωνίων του κοινοποίησε το ειδοποιητήριο για πληρωµή χρέους ανερχοµένου σε 12.511,84
ευρώ
Κατ'ακολουθίαν ζητά να ακυρωθεί η ως άνω επιβαλλόµενη οφειλή γιατί δεν υπάρχει έγκυρος και
νόµιµος τίτλος για την βεβαίωση αφου ο προσβαλλόµενος κατάλογος δεν στηρίζεται στην
πραγµατικότητα.
Επειδή ο ∆ήµος έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγηθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Ν.Καρύδη για παράσταση
και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας προς απόκρουση της απο 19-1-2009 και αριθµό κατάθεσης
13/28/1/2009 ανακοπής του Παναγιώτη Αραβανή που στρέφεται κατά του πρώην ∆ήµου
Απολλωνίων και κατά του αριθ'πρωτ.2511/23/6/2005 βεβαιωτικού καταλόγου τελών αµµοληψίας του
∆ήµου Απολλωνίων, της µε αριθµό 0034/8/7/2005 βεβαιώσεως οφειλής κεφαλαίου 1.2511,84 ευρώ
πλέον προσαυξήσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Απολλωνίων
και του
αριθ.πρωτ.2132/16-6-2006 ειδοποιητηρίου πληρωµής ληξιπρόθεσµου χρέους, που στρέφεται κατά
του ∆ήµου Λευκάδας και εισάγεται δε να εκδικασθεί ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού Λευκάδας κατά την δικάσιµο 22-10-2014 ή σε οποιαδήποτε
άλλη µετ'αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, να συντάσσει υποµνήµατα, πρόσθετους λόγους και
οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί και εν γένει να υποστηρίξει τα συµφέροντα
του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο.»
Στη συνέχεια η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, έδωσε διευκρινήσεις για την υπόθεση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στην Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας προς απόκρουση της απο 19-1-2009 και
αριθµό κατάθεσης 13/28/1/2009 ανακοπής του Παναγιώτη Αραβανή που στρέφεται κατά του πρώην
∆ήµου Απολλωνίων και κατά του αριθ'πρωτ.2511/23/6/2005
βεβαιωτικού καταλόγου τελών
αµµοληψίας του ∆ήµου Απολλωνίων, της µε αριθµό 0034/8/7/2005 βεβαιώσεως οφειλής κεφαλαίου
1.2511,84 ευρώ πλέον προσαυξήσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Απολλωνίων και του
αριθ.πρωτ.2132/16-6-2006 ειδοποιητηρίου πληρωµής ληξιπρόθεσµου χρέους, που στρέφεται κατά
του ∆ήµου Λευκάδας και εισάγεται δε να εκδικασθεί ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού Λευκάδας κατά την δικάσιµο 22-10-2014 ή σε οποιαδήποτε
άλλη µετ'αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, να συντάσσει υποµνήµατα, πρόσθετους λόγους και
οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί
και εν γένει να υποστηρίξει τα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 245/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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