ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 33ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 227/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 6 του µήνα Αυγούστου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 15756/2-8-2019 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
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1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
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6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 4 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για γνωµοδότηση περί άσκησης έφεσης κατά της 31/2019
απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας & πληρωµής του προσωρινώς εκτελεστού ποσού (υπόθεση της
Γραµµατικής Καραµαλίγκα του Κωνσταντίνου).
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αικατερίνη Τσερέ, 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:
«Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10 παρ.2., όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί µε αυτές του άρθρου 54 του
Ν.4447/16 .
-την αγωγή της Γραµµατικής Καραµαλίγκα του Κωνσταντίνου, συζύγου Παναγιώτη Βουκελάτου, κατοίκου πόλης
Λευκάδας του ∆ήµου Λευκάδας, επί της οδού ∆αίλπφεδ 5 (Α.Φ.Μ. 029995528 ∆.Ο.Υ. Λευκάδας κατά του
∆ήµου Λευκάδας µε την οποία αιτείται το ποσό των 7.130,99 ευρώ για τις εργασίες της και τα υλικά για την
τοποθέτηση τριών αναµεταδοτών τηλεόρασης και την συντήρηση αναµεταδοτών σε διάφορα δηµοτικά
διαµερίσµατα, όπως τα περιγράφει στην ένδικη αγωγής της, µεταξύ των οποίων σε Άγιο Νικήτα –∆ρυµώναΕξάνθεια κτλ.
-Την εν θέµατι απόφαση, µε την οποία ο ∆ήµος Λευκάδας καταδικάστηκε να καταβάλει στην αντίδικο το ποσό
των 7.130,99 ευρώ µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας από την εποµένη της επιδόσεως της ένδικης αγωγής και
µέχρι ολοσχερούς εξόφλησης, και για δικαστικά έξοδα το ποσό των 250 ευρώ.
-Το γεγονός ότι µε τις προτάσεις µας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας αρνηθήκαµε την οφειλή δεδοµένου
ότι η Οικονοµική Υπηρεσία µε το αριθµ. πρωτ 1671/3.09.2018 έγγραφο της µας γνωστοποίησε ότι δεν έχει
συνταχθεί από την υπηρεσία σχετικός φάκελος και δεν ασχολήθηκε µε σχετική µελέτη ή επίβλεψη που αφορά το
αντικείµενο της συγκεκριµένης αγωγής.
-Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 7.130,99 ευρώ µε τον
νόµιµο τόκο υπερηµερίας από την εποµένη της επιδόσεως της ένδικης αγωγής και µέχρι ολοσχερούς
εξόφλησης
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- Το γεγονός ότι δεν είναι προσωρινά εκτελεστή όσον αφορά το κονδύλιο της δικαστικής δαπάνης (άρ.909 περ.2
ΚΠολ∆ &5428/2010 Μον.Πρ.Αθηνών)
η
- Το γεγονός ότι η ανωτέρω απόφαση του Ειρηνοδικείου που µας επιδόθηκε την 29 .07.2019
ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΩ
Να δοθεί εντολή περί άσκησης έφεσης κατά της 31/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και
παράλληλα λόγω του ότι έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή να εγκριθεί η πληρωµή της σύµφωνα µε το
διατακτικό της και τα ανωτέρω (ήτοι για το ποσό των 7.130,99 ευρώ µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας από την
εποµένη της επιδόσεως της ένδικης αγωγής και µέχρι ολοσχερούς εξόφλησης) και τέλος να προωθηθεί για
πληρωµή προς την οικονοµική υπηρεσία σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες της.»
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:
Να ασκηθεί έφεση κατά της 31/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και παράλληλα λόγω
του ότι έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, εγκρίνεται η πληρωµή της σύµφωνα µε το διατακτικό της και τα
ανωτέρω (ήτοι για το ποσό των 7.130,99 ευρώ µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας από την εποµένη της
επιδόσεως της ένδικης αγωγής και µέχρι ολοσχερούς εξόφλησης) και προωθείται για πληρωµή προς την
οικονοµική υπηρεσία σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 227/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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