Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ. 13/2014 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 99/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 7η του
µήνα Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ.
8851/03.04.2014 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Πεντεσπίτης Νίκος
5) Γεωργάκης Βασίλειος (Αναπληρωµατικό Μέλος)
6) Μπραντζουκάκης Νίκ.
7) Ζουριδάκης Ευτύχιος

Γαβρίλης ∆ηµήτρης
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής,
Αιµιλία Χαλκιοπούλου, Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
4ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ Η.∆. : της αριθ.13-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας για εκδίκαση της αγωγής µικροδιαφοράς του Σπύρου
Αρβανίτη κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγήτρια : κα Μαυρέτα Καρύδη,
δικηγόρος του ∆ήµου
Η κα Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος του ∆ήµου, διαβάζει στην Ο.Ε. την
εισήγησή της:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η από 17 Μαρτίου 2014 αγωγή µικροδιαφοράς του
Σπυρίδωνος Αρβανίτη συµβολαιογράφου ,κατά ∆ήµου Λευκάδας, δυνάµει της οποίας
µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα: Ο πρώην ∆ήµος Σφακιωτών είχε χορηγήσει
εντολή δυνάµει της αριθ'3/10-2-2009 απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής στον
ως άνω συµβολαιογράφο για να συντάξει συµβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας
ακινητου στη θέση Κονίδαινα στην αγροτική περιφέρεια Καβάλλου.
Περαιτέρω συντάχθηκε το αριθ'11848/27-3-2009 συµβόλαιο αγοραπωλησίας.
Για τα συµβολαιογραφικά του δικαιώµατα εξέδωσε την υπ'αριθ'254/2009 διπλότυπη
απόδειξη παροχής υπηρεσιών συνολικού ποσού 500 ευρώ, την οποία υπέβαλε
προς τον ∆ήµο Σφακιωτών για έγκριση και είσπραξη.
Την 10/3/2014 επισκέφθηκε την Οικονοµική υπηρεσία του εναγοµένου ∆ήµου και τον
πληροφόρησαν ότι ο εναγόµενος ∆ήµος αναγνωρίζει το χρέος το οποίο
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περιλαµβάνεται στις ληξιπρόθεσµες και απαιτητές υποχρεώσεις του και στη σχετική
λίστα των χρεών που καλύπτονται απο το ληφθέν δάνειο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, πλην όµως αδυνατεί να το καταβάλει διότι έχει
απωλεσθεί το σχετικό παραστατικό. .
Κατ' ακολουθίαν των ως άνω ζητά να υποχρεωθεί ο εναγόµενος ∆ήµος για την αιτία
που αναφέρει στο ιστορικό της αγωγής του να του καταβάλει το ποσόν των 500 ευρώ
νοµιµότοκα απο την 30-12-2009 αλλιώς απο την επίδοση της παρούσας και µέχρι
την οριστική εξόφληση.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά της αριθ'κατάθεσης 7/2014 αγωγής
µικροδιαφοράς του Σπυρίδωνος Αρβανίτη κατά του ∆ήµου Λευκάδας και εν γένει
να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα ,αυτού(∆ήµου Λευκάδας)
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 16-6-2014 η σε
οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή η µαταίωση δικάσιµο.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση
Και µετά από διαλογική συζήτηση,
οµόφωνα αποφασίζει:
να χορηγηθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας , κα Μαυρέτα Καρύδη, για
να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά της αριθ'κατάθεσης
7/2014 αγωγής µικροδιαφοράς του Σπυρίδωνος Αρβανίτη κατά του ∆ήµου
Λευκάδας και εν γένει να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα
,αυτού(∆ήµου Λευκάδας) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιµο
της 16-6-2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή η µαταίωση δικάσιµο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 99/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Όπως αναφέρονται παραπάνω
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