Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:3/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:35/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 15η του μήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 3386/10.2.2012
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]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3) Γαζής Αναστάσιος
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6)Μπραντζουκάκης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8] Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.3-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με μικροδιαφορές που δεν
επιδέχονται άσκηση έφεσης σύμφωνα με το άρθρο 469 του Κωδ.Πολ.Δ.
1/011,2/011,3/2011,4/2011 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Απολλωνίων.
Εισηγ: κα.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
«Περιήλθαν στην υπηρεσία μου οι αριθ΄ 1,2,3,4/2011 αποφάσεις μικροδιαφορών του
Ειρηνοδικείου Απολλωνίων οι οποίες εκδόθηκαν ύστερα από τις από 15/10/2010
αντίστοιχες αγωγές της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία <<Ζ.Δρακάτου-Α.Μήτσουρα
ΟΕ>> συνολικού ποσού 3.080,35 ευρώ
Οι αγωγές μικροδιαφοράς προέρχονται από απαιτήσεις της ως άνω εταιρείας κατά του
πρώην Δήμου Απολλωνίων.
Προφανώς υπήρξε άτυπη συμφωνία του τέως Δημάρχου μετά του εκπροσώπου της
εταιρείας. Ο ως άνω Δήμος κατά την ημέρα της δικασίμου,ήτοι 8/12/2010, δεν παραστάθηκε,

ούτε εκπροσωπήθηκε από Δικηγόρο. Με συνέπεια να εκδοθούν οι ως άνω αποφάσεις
μικροδιαφορών για τις οποίες δεν επιδέχονται έφεση.
Δεδομένου του γεγονότος ότι ο Δήμος Λευκάδας συμμορφώνεται σε άλλες παρόμοιες
αγωγές αποζημίωσης με τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις των δικαστηρίων και δεν ασκεί στα
δευτεροβάθμια Δικαστήρια οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο. Αλλωστε επι των
προκειμένων Ειρηνοδικειακών αποφάσεων είναι περιορισμένοι και ενδεικτικοί οι λόγοι
αναίρεσης . Ητοι 1) παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου,2) διδάγματα της κοινής πείρας,
3)αοριστία αγωγής 4)καθύλιν αναρμοδιότητα 5)έλλειψη νόμιμης βάσηςΙ
Εξ όλων των παραπάνω συνάγεται ότι περαιτέρω για λόγους οικονομίας των δικών, αλλά
και οικονομίας του Δήμου Λευκάδας θεωρώ σκόπιμο να εισηγηθώ ότι είναι επιζήμιο να
ασκείται κατά αποφάσεων μικροδιαφορών αίτηση αναίρεσης εκ μέρους του Δήμου
Λευκάδας.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Να εξοφλήσει τα ως άνω χρήματα τα οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει με τις 1,2,3,4/2011
αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Απολλωνίων οι οποίες εκδόθηκαν με την διαδικασία των
μικροδιαφορών».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει να μην ασκηθούν ένδικα μέσα και ο Δήμος
να εξοφλήσει τα ως άνω χρήματα τα οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει με τις 1,2,3,4/2011
αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Απολλωνίων οι οποίες εκδόθηκαν με την διαδικασία των
μικροδιαφορών.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- Την παραπάνω εισήγηση,
-Το άρθρο 72 του Ν.3852/10

ομόφωνα αποφασίζει
να μην ασκηθούν ένδικα μέσα και ο Δήμος να εξοφλήσει τα ως άνω χρήματα τα οποία
υποχρεώθηκε να καταβάλει με τις 1,2,3,4/2011 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Απολλωνίων οι
οποίες εκδόθηκαν με την διαδικασία των μικροδιαφορών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:35/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

