ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 20/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 146/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 4η του
µήνα Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ.
14945/30.5.2014 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
4. Ζουριδάκης Ευτύχιος
5. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
6. Πεντεπίτης Νικόλαος

Απόντες
1. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Καρτάνος Ιωάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4ο της Η.∆. : της αριθ.20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στην ∆ικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Λευκάδας στην δικάσιµο στις 16-6-2014 κατά της αγωγής
επίλυσης µικροδιαφορών της ∆ήµητρας Σκλαβενίτη, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’
αναβολή δικάσιµο ή µαταίωση.
Εισηγήτρια : Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η κα Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου, εισηγούµενη το θέµα, διάβασε
στην Ο.Ε. την εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής:
“Περιήλθε στην υπηρεσία µου η απο 09-5-2014 αγωγή της ∆ήµητρας Σκλαβενίτη
που εισάγεται να δικασθεί µε την διαδικασία των µικροδιαφορών ,δυνάµει της οποίας
επάγονται τα ακόλουθα:
Kατά το χρονικό διάστηµα απο 26-3-2010 έως 21-9-2010 µε διαδοχικές συµβάσεις
πώλησης που καταρτίσθηκαν προφορικά ανάµεσα στην ως άνω και το πρώην
∆ήµο Σφακιωτών δια του νοµίµου εκπροσώπου του πρώην ∆ηµάρχου στην έδρα
της επιχείρησής της στη Λευκάδα επώλησε και παρέδωσε στον πρώην ∆ήµο
Σφακιωτών
διάφορα εµπορεύµατα τα οποία περιγράφονται και αναφέρονται
αναλυτικά `,κατά είδος,ποσότητα,τιµή µονάδας, και συνολική αξία στα αντίστοιχα
τιµολόγια πωλήσεως δελτία αποστολής , έναντι συνολικού τιµήµατος 1263,64 ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Οµως ο ∆ήµος Σφακιωτών δεν έχει
καταβάλει µέχρι σήµερα παρά τις συνεχείς οχλήσεις το παραπάνω ποσό .Ετσι ζητά
να υποχρεωθεί ο ∆ήµος Λευκάδας ως καθολική διάδοχος αρχή του ∆ήµου
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Σφακιωτών να καταβάλει το ποσόν των 1263,64 ευρώ µε τους νόµιµους τόκους απο
την επίδοση της παρούσας αγωγής µέχρι την εξόφληση και επικουρικά να
υποχρεωθεί µε την διαδικασία του αδικαιολόγητου πλουτισµού να καταβάλει το ως
άνω ποσό
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να συζητηθεί το παρόν θέµα και να αποφασίσει η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου
Λευκάδας να χορηγήσει εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας
προς
απόκρουση η µη της ως διαφοράς κατά την δικάσιµο της 16-6-2014 η σε
οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή η
µαταίωση δικάσιµο κατά της αγωγής
µικροδιαφοράς της ∆ήµητρας Σκλαβενίτη η οποία στρέφεται κατά του ∆ήµου
Λευκάδας ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Σφακιωτών.”
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Ν.Καρύδη
Λευκάδας προς απόκρουση της ως διαφοράς κατά την δικάσιµο της 16-6-2014 η
σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή η µαταίωση δικάσιµο κατά της αγωγής
µικροδιαφοράς της ∆ήµητρας Σκλαβενίτη η οποία στρέφεται κατά του ∆ήµου
Λευκάδας ως καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Σφακιωτών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 146/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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