Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:28/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:231/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 20η του
µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.28473/16.09.2011 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έπτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2) Ζουριδάκης Ευτύχιος
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5] Γαζής Αναστάσιος
6] Mαργέλης Γεώργιος
7] Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1 . Γαβρίλης ∆ηµήτριος
2 . Αραβανής Ανδρέας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.28-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για άσκηση αίτησης αναστολής και ανακοπής κατά
της αρ. 105/2011 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας, ενώπιον του Εφετείου Πατρών.
Εισηγήτρια:κα. Μαυρέτα Καρύδη,
δικηγόρος του ∆ήµου
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι ,
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η αρ.105/2011 διαταγή πληρωµής του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας η οποία εκδόθηκε, κατόπιν αίτησης της Κοινοπραξίας µε
την επωνυµία Κ/Ξ ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝ.-Ν.ΜΙΧΑΗΛ-Γ.ΚΑΣΤΡΑΝΗΣ Ο.Ε. Λευκάδας.
Η ως άνω διαταγή πληρωµής αφορά στο ποσό των 335.003,78€ ήτοι η ως άνω
κοινοπραξία εξετέλεσε εµπρόθεσµα και έντεχνα τις εργασίες κατασκευής του έργου
ανάπλαση δηµοτικής έκτασης στο κέντρο του οικισµού Καρυάς Λευκάδας.
Επειδή η ως άνω διαταγή πληρωµής επιδόθηκε στο ∆ήµο Λευκάδας στις 14/9/11,
πρέπει µέσα σε 15 ηµέρες να ασκηθεί αίτηση αναστολής ως και ανακοπή διότι
παρελθούσης απράκτου της ως άνω προθεσµίας επίκειται κίνδυνος για να

εξασφαλίσει τις απαιτήσεις της η ως άνω κοινοπραξία να προβεί σε κατάσχεση
περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου Λευκάδας.
Για τους παραπάνω λόγους ,
εισηγούµαι στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας, να δοθεί εντολή στη
δικηγόρο του ∆ήµου, να ασκήσει ανακοπή και αίτηση αναστολής πληρωµής και εν
γένει να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας ».
Ο Πρόεδρος προτείνει να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, να
ασκήσει ανακοπή και αίτηση αναστολής πληρωµής και εν γένει να υπερασπίσει τα
δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Εφετείου Πατρών σχετικά µε την αρ.
105/2011 διαταγή πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Κατόπιν κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
-την πρόταση του Προέδρου
-το άρθρο 72 Ν.3852/2010 , µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, να ασκήσει ανακοπή και
αίτηση αναστολής πληρωµής και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου
Λευκάδας, ενώπιον του Εφετείου Πατρών σχετικά µε την αρ. 105/2011 διαταγή
πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, που αφορά στην αίτηση της
Κοινοπραξίας µε την επωνυµία Κ/Ξ ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝ.-Ν.ΜΙΧΑΗΛΓ.ΚΑΣΤΡΑΝΗΣ Ο.Ε. Λευκάδας.
.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:231 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

