Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ 1/2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης της
Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:14/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 9η του µήνα
Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
εκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ.πρωτ.266/ 7.1.2014 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».

Η Συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα, γιατί για τις παρακάτω υποθέσεις
έχουν οριστεί δικάσιµοι και πρέπει άµεσα να χορηγηθούν εντολές σε
δικηγόρους.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα-Μακρή Αικ.
6) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
14ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.1-2014 εκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ,για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του
∆ήµου, για παράσταση και απόκρουση της αίτησης των Αικ.Καββαδά, Απ.
Θερµού κ.λπ. υπαλλήλων του ∆ήµου, κατά τη δικάσιµο την 10-1-14, ενώπιον
του Μονοµ.Πρωτ/κείου Λευκάδας.
Εισηγήτρια: κα. Μαυρέτα Καρύδη
∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
“ Περιήλθε στην υπηρεσία µου η από 8/11/2013 αίτηση των ως άνω υπαλλήλων του
∆ήµου Λευκάδας η οποία στρέφεται κατά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ
και κατά του ∆ήµου Λευκάδας στην οποία µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:.
Με το απο 8/11/2013 κατασχετήριο των ως άνω υπαλλήλων που στηρίζεται στην
αριθ’531/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών .δεσµεύτηκαν χρήµατα
του δανείου που έλαβε ο ∆ήµος Λευκάδας και υποχρεώνει τον ∆ήµο Λευκάδας
σε αναγκαστική εκτέλεση να καταβάλει στον καθένα εκ των υπαλλήλων αυτών το
ποσόν των 4224ευρώ χ20 µε τους νόµιµους τόκους από την ηµεροµηνία επίδοσης
της αγωγής και µέχρι την εξόφληση Το ποσόν που κατάσχεται σύµφωνα µε το άρθρο
982 του Κ.Πολ.∆ είναι 102,636,57 ευρώ.
Επειδή η Εθνική Τράπεζα µε δήλωσή της προς τον Ειρηνοδίκη Λευκάδας αριθµός
δήλωσης 30/2013 που έκανε στις 15/11/2013 ,βεβαίωσε ,σύµφωνα µε το άρθρο 985
του Κ.Πολ.∆,ότι έχει στα χέρια της το χρηµατικόι ποσό των 102.635,57 ευρώ,ως
κατάθεση του οφειλέτη ΟΤΑ µε την επωνυµία ∆ήµος Λευκάδας, το οποίο καλύπτει εξ

ολοκλήρου την απαίτησή τους και ότι άλλη κατάσχεση για το ποσό αυτό των
χρηµάτων δεν έχει επιβληθεί.
Επειδή αυτή την στιγµή κατάσχονται αναγκαστικά χρήµατα του ∆ήµου Λευκάδας τα
οποία προέρχονται απο δανειακή σύµβαση και αφορούν χρήµατα που έρχονται απο
το ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για άλλους δανειολήπτες .
Επειδή τα χρήµατα που έχουν δεσµευθεί είναι για να αποδοθούν σε δανειολήπτες
και εφόσον κατασχεθούν δεν θα µπορέσουν να αποδοθούν ενδεχοµένως.
Επειδή ο ∆ήµος θα περιέλθει σε δεινή θέση εφόσον η Τράπεζα χορηγήσει πλέον
αυτό το ποσό στους ως άνω αιτούντες
Eισηγούµαι στην οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας,
να δώσει εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη , να
παρασταθεί και να αποκρούσει µε κάθε νόµιµο µέσο την ως άνω αίτηση των
Αικατερίνης Καββαδά ,Μαρίας Ανυφαντή ,Κωνσταντίνου Αρβανίτη,Παναγιώτας Γαζή,
Αγγελικής
Βλασσοπούλου,Ελεάνας
Βλασσοπούλου,
Γεώργιου
Βλασσόπουλου,∆ηµητρίου
Βραχνούλα,Απόστολου
Θερµού,Ευάγγελου
Θερµού,Αικατερίνης Καββαδά,Νικόλαου Καββαδά, Φωτεινής Κακωνά,Ειρήνης
Κρίκου,Ευσταθίου Μουζάκη , Κωνσταντίνας Ρεκατσίνα,Νίκης Σκλαβενίτη,∆ηµητρίου
Σκλαβενίτη,Θεόδωρου Θερµού,Παναγιώτη κατά την δικάσαιµο της 10-1-2014 η σε
οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του
∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο τρόπο».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει να
χορηγήσει εντολή, στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη , να
παρασταθεί και να αποκρούσει µε κάθε νόµιµο µέσο την ως άνω αίτηση των
Αικατερίνης Καββαδά κ.λπ υπαλλήλων του ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε την
παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη , να
παρασταθεί και να αποκρούσει µε κάθε νόµιµο µέσο την ως άνω αίτηση των
Αικατερίνης Καββαδά ,Μαρίας Ανυφαντή , Κωνσταντίνου Αρβανίτη, Παναγιώτας
Γαζή, Αγγελικής Βλασσοπούλου, Ελεάνας Βλασσοπούλου, Γεώργιου Βλασσόπουλου
,∆ηµητρίου Βραχνούλα, Απόστολου Θερµού, Ευάγγελου Θερµού, Αικατερίνης
Καββαδά, Νικόλαου Καββαδά, Φωτεινής Κακωνά, Ειρήνης Κρίκου, Ευσταθίου
Μουζάκη, Κωνσταντίνας Ρεκατσίνα Νίκης, Σκλαβενίτη ∆ηµητρίου, Σκλαβενίτη
Θεόδωρου , Θερµού Παναγιώτη κατά την δικάσαιµο της 10-1-2014 η σε
οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του
∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο τρόπο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 14/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

