Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:33/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:300/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 11η του
μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
32909/7.11.2011 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] Πεντεσπίτης Νίκος
4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5] Ζουριδάκης Ευτύχιος
6] Mαργέλης Γεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικολ.
8) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
9ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.33-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για άσκηση ανακοπής ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας σχετικά με την αρ.13/11 διαταγή
πληρωμής για σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του πρώην Δ.Ελλομένου και των
Ευσταθίου, Χρήστου και Ιωάννη Κατωπόδη.
Εισηγήτρια:κα.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
« Περιήλθε στην υπηρεσία μου η αριθ’13/2011 διαταγή πληρωμής ως και το παρά
πόδας ακριβές αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά το οποίο επιτάσσεται ο Δήμος Λευκάδας
να
καταβάλλει ως καθολική διάδοχος αρχή του Δήμου Ελλομένου για επιδικασθέν
κεφάλαιο 12.000 ευρώ.
Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσόν των 250 ευρώ .
Τα ως άνω ποσά τα οφείλει από σύμβαση μισθώσεως μεταξύ του Δήμου
Eλλομένου,και των αδελφών Ευσταθίου Κατωπόδη,Χρήστου Κατωπόδη και Ιωάννη
Κατωπόδη η οποία αφορούσε στην μίσθωση
που καταρτίσθηκε στο Νυδρί
Λευκάδας την 13ην Ιουνίου 2007, για την οποία συντάχθηκε το υπό την αυτή

ημεροχρονολογία ιδιωτικό συμφωνητικό, με την οποία εξεμισθώθη υπό τους
αιτούντες στον Δήμο Ελλομένου , τον οποίο διαδέχθηκε ο καθού δυνάμει του
Ν.3852/2010, ένα οικόπεδο ιδιοκτησίας των αιτούντων επιφανείας 7.500 τ.μ που
βρίσκεται στην περιοχή Μ.Αυλάκι του Δ.Δ του Δ.Δ Νεοχωρίου του Δήμου Ελλομένου,
για να το χρησιμοποιεί ως πάρκινγκ, για την εξυπηρέτηση των δημοτών και των
επισκεπτών του Δήμου. Η μίσθωση αυτή συμφωνήθηκε από 13-6-2007 μέχρι 31-122010 και το μίσθωμα ορίστηκε σε 12.000 ετησίως, λήξαντος δε του συμβατικού
χρόνου της παρεδόθη από τον μισθωτή στους εκμισθωτές η χρήση του άνω μισθίου
οικοπέδου.
Επειδή η προθεσμία για την άσκηση της αίτησης αναστολής και ανακοπής αυτής
είναι βραχυπρόθεσμη.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαι, προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
να δοθεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, να ασκήσει άμεσα ανακοπή
και αίτηση αναστολής πληρωμής και να προασπίσει τα νόμιμα δικαιώματά του
Δήμου Λευκάδας ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λευκάδας, να αποφασίσει για τη χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας, να ασκήσει άμεσα ανακοπή και αίτηση αναστολής πληρωμής και να
προασπίσει τα νόμιμα δικαιώματά του Δήμου Λευκάδας.
Η Επιτροπή άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
τη χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, να ασκήσει άμεσα
ανακοπή και
αίτηση αναστολής πληρωμής και
να προασπίσει τα νόμιμα
δικαιώματά του Δήμου Λευκάδας σχετικά με την υπόθεση σύμβασης μισθώσεως
μεταξύ του Δήμου Eλλομένου και των αδελφών Ευσταθίου Κατωπόδη,Χρήστου
Κατωπόδη και Ιωάννη Κατωπόδη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:300/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

