ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 28ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:183/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 15 του μήνα Ιουνίου του έτους
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ. πρωτ: 11810/11-6-2018 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 Διοίκησης-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. Σέρβος Κων/νος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 12 : Ενημέρωση Ο.Ε. σχετικά με την αριθ’ 6/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας το οποίο
δίκασε την αγωγή μικροδιαφοράς μεταξύ της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ και του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση μου η αριθ’ 6/018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας το οποίο δίκασε την
αγωγή μικροδιαφοράς μεταξύ της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
και του Δήμου Λευκάδας.
Η ως άνω απόφαση δέχεται την αριθ’ 11/2015 αγωγή της εταιρείας αναγνωρίζει ότι ο εναγόμενος Δήμος
Λευκάδας υποχρεούται να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρεία το ποσό των τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα
πέντε (3.135,00) ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής και μέχρι
την πλήρη εξόφληση
Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου Δήμου τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας εταιρείας τα οποία ορίζει στο
ποσόν των διακοσίων 200,00 ευρώ
Επειδή η ως άνω μικροδιαφορά είναι τελεσίδικη και ανέκκλητη προς τούτο δεν επιδέχεται κανένα ένδικο μέσο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας ότι η ως άνω αριθ’6/2018 απόφαση του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας έχει καταστεί τελεσίδικη και ανέκκλητη ως εκ τούτου δεν επιδέχεται κανένα άλλο
πλέον ένδικο μέσο τακτικό η έκτακτο.
Θα πρέπει συνεπώς να καταβληθούν τα χρήματα από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας .
Συνεπώς δέον όπως αποφασίσει η Ο.Ε. την καταβολή των επιδικασθέντων κεφαλαίων με τους νόμιμους
τόκους και την καταβολή της δικαστικής δαπάνης .»
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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:
Την καταβολή, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, των
επιδικασθέντων κεφαλαίων με τους νόμιμους τόκους σύμφωνα με την αριθ’ 6/018 απόφαση του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας, ποσού τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε (3.135,00) ευρώ από την επομένη της επιδόσεως
της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση και την καταβολή της δικαστικής δαπάνης ποσού 200,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 183/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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