ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 75/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 24 του µήνα Απριλίου
του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 7234/20-4-2015 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Βλάχος Κων/νος
6. Χαλικιάς Ευάγγελος
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σέρβος Κων/νος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Προτάσσεται το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
Το 1ο θέµα συζητήθηκε τελευταίο και πριν την συζήτησή του, ήρθε ο κ. Σέρβος Κων/νος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για κατάργηση ή µη ένδικων µέσων κατά της αριθ. 875/2015 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Αθηνών.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας, η αριθ' 875/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών δυνάµει της οποίας
επάγονται µεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
Η εταιρεία µε την επωνυµία: Εκδόσεις Σοφία Μοσχανδρέου και Σια Ετερρόρυθµος Εταιρεία, που
εδρεύει στην Αθήνα , µε την απο 14-12-2013 αγωγή της που απευθύνονταν ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Αθηνών εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας, ως καθολικού διαδόχου των πρώην ∆ήµων
Απολλωνίων, Ελλοµένου, Καρυάς, Λευκάδος και Σφακιωτών.
Στην ως άνω αγωγή εζητείτο να υποχρεωθεί ο ∆ήµος Λευκάδας , ως καθολικός διάδοχος όλων των
προηγουµένων ∆ήµων να καταβάλει το ποσόν των 17.155,62 ευρώ µε τους νόµιµους τόκους απο
την ηµεροµηνία της επίδοσης της αγωγής και µέχρι την εξόφληση . Αίτηµα της ως άνω αγωγής ήταν
δηµοσιεύσεις στον Τύπο και διαφηµίσεις για προώθηση θεµάτων που απασχολούσαν τους πρώην
∆ήµους . Περαιτέρω ο ∆ήµος Λευκάδας προέβαλε την ένσταση παραγραφής και µερικής εξόφλησης
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των ως άνω αξιώσεων. Εν τέλει το ∆ικαστήριο επιδίκασε να καταβάλει ο ∆ήµος Λευκάδας το ποσόν
των 4.140,53 ευρώ µε το νόµιµο τόκο
- Επειδή η ως άνω υπόθεση επιδόθηκε στο ∆ήµο Λευκάδας και αρχίζει να εκπνέει η προθεσµία
άσκησης έφεσης κατ'αυτής
- Επειδή η ∆ικηγόρος Αγάθη Μεταξά, η οποία είχε παρασταθεί στον πρώτο βαθµό εισηγείται ότι η
έφεση κατ'αυτής δεν θα ευδοκιµήσει και η δική µου άποψη είναι η ίδια , ήτοι να µην ασκηθεί έφεση
διότι ο ∆ήµος Λευκάδας θα έχει περισσότερα έξοδα απο την παρούσα δίκη απο το να καταβάλει το
ποσόν των 4.140,53 ευρώ.
Προς τούτο καθιστώ γνωστόν προς την οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας,
προώθηση της υπόθεσης και κατάργηση ή µη πλέον των ένδικων µέσων.»

για περαιτέρω

Στη συνέχεια η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, έδωσε διευκρινήσεις επί του θέµατος και
απάντησε σε ερωτήσεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.
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 µην ασκηθεί έφεση κατά της αριθ. 875/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, µε την οποία
επιδικάσθηκε να καταβάλλει ο ∆ήµος Λευκάδας το ποσόν των 4.140,53 ευρώ µε το νόµιµο τόκο στην
εταιρεία µε την επωνυµία: Εκδόσεις Σοφία Μοσχανδρέου και Σια Ετερρόρυθµος Εταιρεία, που
εδρεύει στην Αθήνα, διότι ο ∆ήµος Λευκάδας θα έχει περισσότερα έξοδα απο την παρούσα δίκη απο
το να καταβάλει το ανωτέρω ποσό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 75/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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