Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:24/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:204/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 3η του
μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
23439/30.8.2012 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 εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4)Γαζής Αναστάσιος
5).Ζουριδάκης Ευτύχιος
6)Πεντεσπίτης Νίκος
7) Γαβρίλης Δημήτρης
8) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.24-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικον. Επιτροπής για χορήγηση εντολής της Δικηγόρου του
Δήμου, για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, σχετικά με την
αρ.5/2012 διαταγή πληρωμής απαίτησης Χρήστου Γουρζή.
Εισηγ: κα.Μαυρέτα Καρύδη
δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε τα εξής:
“ Επι της απο 26/1/2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 10/27/1/2012 αίτησης
αναστολής εκτέλεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδος,κατά της
αριθ' 5/012 διαταγής πληρωμής του παρόντος δικαστηρίου, η οποία εκδικάσθηκε
στις 6/7/2012,εκδόθηκε η με αριθμό
332/2012 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδος δυνάμει της οποίας ,κήρυξε εαυτόν καθύλιν αναρμόδιο και
παρέπεμψε την υπόθεση να εκδικασθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδος.,το
οποίο εξέδωσε την αριθ'5/2012 ως άνω διαταγή πληρωμής.
Η ως άνω διαταγή πληρωμής αφορούσε απαίτηση του Χρήστου Γουρζή κατά του
πρώην Δήμου Απολλωνίων για σύμβαση Δημόσιου έργου .

Κατά της ως άνω 5/2012 διαταγής πληρωμής άσκησα ανακοπή και αίτηση
αναστολής της απόφασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Πλην ομως το ως άνω Δικαστήριο με την αριθ'332/2012 απόφαση αυτού ,κήρυξε
εαυτόν καθύλιν αναρμόδιο και παρέπεμψε την ως άνω διαφορά- αίτηση αναστολής
να εκδικασθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.
Η ως άνω υπόθεση έχει προσδιορισθεί να εκδικασθεί στις 19-9-2012 ενώπιον του
ως άνω δικαστηρίου.
Για το λόγο αυτό
εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
Να χορηγήσει εντολή στη δικηγόρο του Δήμου
Α) για έγκριση κατάθεσης κλήσης προσδιορισμού δικασίμου της από 26/1/2012
και με αριθμό κατάθεσης 10/27/1/2012 αίτησης αναστολής του Δήμου Λευκάδας κατά
του Χρήστου Γουρζή και κατά της αριθ'5/2012 διαταγής πληρωμής του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου και
Β) Να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιμο της
19/9/2012 η σε οποιαδήποτε μετ'αναβολή δικάσιμο και να υποστηρίξει τα έννομα
συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο τρόπο ”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, κα.Μαυρέτα Καρύδη, να υπερασπίσει τα
συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του Δήμου, κα.Μαυρέτα Καρύδη
Α) για έγκριση κατάθεσης κλήσης προσδιορισμού δικασίμου της από 26/1/2012 και
με αριθμό κατάθεσης 10/27/1/2012 αίτησης αναστολής του Δήμου Λευκάδας κατά
του Χρήστου Γουρζή και κατά της αριθ'5/2012 διαταγής πληρωμής
του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου και
Β) Να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιμο της
19/9/2012 η σε οποιαδήποτε μετ'αναβολή δικάσιμο και να υποστηρίξει τα έννομα
συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο τρόπο ”
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 204/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

