ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 54ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 365/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 21 του µήνα Νοεµβρίου του έτους
2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 26470/17-11-17 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. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
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.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Ε.Η.∆.
ο
ο
Το 19 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆.
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 δικηγόρο του ∆ήµου µε πάγια
αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, προς απόκρουση της από 28-12-2015 αγωγής χρέους του Ευστάθιου Κατωπόδη
που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
ης
κατά τη δικάσιµο της 1 ∆εκεµβρίου 2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η από 28-12-2015 αγωγή του Ευστάθιου Κατωπόδη, που στρέφεται κατά του
∆ήµου Λευκάδας, καθολικό διάδοχο του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου και απευθύνεται ενώπιον του Μονοµελούς
ης
Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά τη δικάσιµο της 1 ∆εκεµβρίου 2017 δυνάµει της οποίας, µεταξύ άλλων
εµπεριέχονται τα ακόλουθα:
Ότι λόγω της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ο ενάγων Ευστάθιος Κατωπόδης, ως έµπορος
υγρών καυσίµων ΙΧ αυτοκινήτων, φορτηγών και µοτοσυκλετών, από το έτος 1999 µέχρι το έτος 2010 ανέλαβε
να πωλήσει και να παραδώσει στον πρώην ∆ήµο Ελλοµένου διάφορα είδη και παρείχε διάφορες υπηρεσίες για
τις οποίες εξέδωσε διάφορα τιµολόγια συνολικού ύψους 122.254,42 ευρώ. Το ποσόν αυτό ζητά να
υποχρεωθεί ο ∆ήµος Λευκάδας, ως καθολικός διάδοχος του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου να καταβάλλει
νοµιµοτόκως από την πάροδο εξήντα ηµερών από την έκδοση εκάστου των τιµολογίων, άλλως και στην
περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι η οφειλή του εναγοµένου ∆ήµου προς αυτόν ανέρχεται στο ποσόν που
προσδιορίσθηκε κατά τον έλεγχο του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών, να υποχρεωθεί να καταβάλλει, κατά το
ιστορικό της υπο κρίση αγωγής 94.120,32 ευρώ νοµιµότοκα από 1-1-2011 άλλως και επικουρικά και για την
περίπτωση που τυχόν ήθελε γίνει δεκτό ότι η οφειλή του εναγοµένου ανέρχεται στο ποσόν που
προσδιορίσθηκε µε το αριθ’ 22642/21-10-2015 έγγραφό του, θα πρέπει να υποχρεωθεί δικαστικά να καταβάλλει
το ποσόν των 89.939,36 ευρώ νοµιµότοκα από 1-1-2011, άλλως από την επίδοση της παρούσας και µέχρις
εξόφλησης.
Επιπλέον και όλως επικουρικά και για την περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι είναι εφαρµοστέες εν προκειµένω οι
διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού, να υποχρεωθεί ο εναγόµενος ∆ήµος να του καταβάλλει το άνω ποσό
των 122,254,42 ευρώ.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει άµεσο έννοµο συµφέρον να παρασταθεί και να αποκρούσει την παρούσα
αγωγή.
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ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να τεθεί το θέµα στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας προς συζήτηση για χορήγηση
περαιτέρω εντολής στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση
του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιµο της 1ης-12-2017 ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, προς απόκρουση της από 28-12-2015 αγωγής χρέους
του Ευστάθιου Κατωπόδη που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας καθολικού διαδόχου του ∆ήµου
Ελλοµένου.
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 ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη,
για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιµο της 1ης12-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, προς απόκρουση της από 28-12-2015
αγωγής χρέους του Ευστάθιου Κατωπόδη που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας καθολικού διαδόχου του
∆ήµου Ελλοµένου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 365/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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