Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 6/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:59/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 26η του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Tετάρτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.4751/
21.2.2014 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
Πρίν τη συζήτηση του θέµατος προσήλθε το µέλος της Επιτροπής
κ.Μπραντζουκάκης Νικόλαος και η Συνεδρίαση συνεχίζεται µε έξι (6) µέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Πεντεσπίτης Νίκος
5) Γεωργάκης Βασίλης (αν/κο µελος)
6) Μπραντζουκάκης Νικ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σάντα-Μακρή Αικ.
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής ,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
7ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.6-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για άσκηση ανακοπής κατά της
αρ.15/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.
Εισηγ:Μαυρέτα Καρύδη- δικηγόρος ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στις 18-2-014 στην Νοµική υπηρεσία η αριθ'15/2014 απόφαση
Μικροδιαφορών του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας ,δυνάµει της οποίας επάγονται τα
ακόλουθα:
Με την κρινόµενη αγωγή η ενάγουσα, ∆ήµητρα συζ. Σταύρου Ρούκου,
επικαλούµενη σύµβαση µισθώσεως τραπεζοκαθισµάτων για υπαίθριες εκδηλώσεις
συναφθείσα περί τα µέσα Ιουνίου του έτους 2009 τηλεφωνικά,µεταξύ της ενάγουσας
και του νόµιµου εκπροσώπου του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία <<Πνευµατικό Κέντρο
∆ήµου Απολλωνίων>>Ιωάννη Μαργέλη,του οποίου διάδοχος είναι πλέον ο ∆ήµος
Λευκάδος,ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόµενος,µε απόφαση που θα τον καταδικάζει
στη δικαστική της δαπάνη να της καταβάλει το ποσό των 4.1650 ευρώ,µε το νόµιµο
τόκο απο την επίδοση της αγωγής µέχρις εξοφλήσεως,το οποίο της οφείλει ο
εναγόµενος ως συµφωνηθέν µίσθωµα απο την εκµίσθωση και παράδοση στη
Βασιλική Λευκάδος 1000 καθισµάτων για επτά ηµέρες προς 0,5 ευρώ το κάθε
κάθισµα,ήτοι συνολικά ποσού 3500 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.προκειµένου να
χρησιµοποιηθούν αυτά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις,που θα διενεργούσε στις
19,20,21,22,27,28 και 29 Ιουνίου του έτους 2009 στο τότε ∆ήµο Απολλωνίων και το

οποίο όµως ως άνω ποσό δεν κατέβαλε ο εναγόµενος στην ενάγουσα παρά τις
επανειληµµένες οχλήσεις της.
Περαιτέρω αποδείχτηκε ,ότι µετά
το πέρας των εκδηλώσεων αυτών και
συγκεκριµένα την 1-7-2009,η ενάγουσα παρέλαβε τα καθίσµατα αυτά µε δικό της
πάλι µεταφορικό µέσο και παρέδωσε στον εκπρόσωπο του Πνευµατικού Κέντρου του
∆ήµου Απολλωνίων το υπ'άριθ' 1919/1-7-2009 τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών που η
ίδια εξέδωσε προκειµένου να της καταβάλει το συµφωνηθέν µίσθωµα συνολικού
ποσού 4.165 ευρώ,το οποίο όπως τη διαβεβαίωσε,θα της το κατέβαλε σύντοµα.
Οµως παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις της ενάγουσας τόσο προς τον εκπρόσωπο
του Πνευµατικού Κέντρου του τότε ∆ήµου Απολλωνίων ,όσο και προς τον εναγόµενο
∆ήµο Λευκάδος ως διάδοχό του,δεν κατεβλήθη σ'αυτή το προαναφερόµενο ποσό
και εξακολουθεί να της το οφείλει ο εναγόµενος.
Προς τούτο υποχρεώνει τον εναγόµενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσόν των
τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (4.165)µε το νόµιµο τόκο απο την
επίδοση της αγωγής έως εξοφλήσεως.
Καταδικάζει τον εναγόµενο στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας την οποία ορίζει
στο ποσό των 150 ευρώ.
∆εδοµένου ότι η προθεσµία της άσκησης της ανακοπής εκπνέει σε 13 ηµέρες. αφου
επιδόθηκε στις 17-2-2014 ,πρέπει να εισαχθεί κατεπειγόντως στην Οικονοµική
Επιτροπή για να αποφασίσει περί της άσκησης η µη της δικαιολογηµένης ανακοπής
ερηµοδικίας ,διαφορετικά παρελθούσης απράκτου της ως άνω προθεσµίας η ως άνω
απόφαση θα καταστεί τελεσίδικη.
Οµως η ανακοπή ερηµοδικίας δεν είναι αιτιολογηµένη διότι σύµφωνα µε την έκθεση
επίδοσης της δικαστικής Επιµελήτριας στο Πρωτοδικείο Λευκάδας Σταυρούλας
Ρεκατσίνα που την αναζήτησα επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα προς το ∆ήµο
Λευκάδας και την παρέλαβε η αρµόδια προς τούτο Αντιδήµαρχος.Συνεπώς εφόσον
καταθέσω ανακοπή ερηµοδικίας θα απορριφθεί. Περαιτέρω η µοναδική λύση που
έχω αλλά θεωρώ ότι είναι επαχθής για το ∆ήµο είναι να ασκήσω αίτηση αναίρεσης
στον Αρειο Πάγο. Αλλά θεωρώ ότι το ποσόν των 4.165,00 ευρώ της µικροδιαφοράς
είναι λιγότερον απο τα έξοδα που θα αντιµετωπίσω για να καταθέσω την αίτηση
αναίρεσης στον Αρειο Πάγο.
Εισηγούµαι να χορηγηθεί στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη
εντολή για άσκηση η µη δικαιολογηµένης ανακοπής ερηµοδικίας η αίτησης αναίρεσης
ενώπιον του Αρείου Πάγου του ∆ήµου Λευκάδας κατά της αριθ' 15/2014 απόφασης
του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας και να υπερασπίσει αυτήν όποτε ήθελε προσδιορισθεί
αυτή µε κάθε νόµιµο µέσο και εν γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου
Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί» .
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
µη άσκηση ένδικων µέσων καθώς το ποσό της µικροδιαφοράς είναι λιγότερο απο τα
έξοδα που θα αντιµετωπίσει ο ∆ήµος για να καταθέσει την αίτηση αναίρεσης στον
Αρειο Πάγο.
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

Την µη άσκηση ένδικων µέσων κατά της αριθ' 15/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Πρέβεζας καθώς το ποσό της µικροδιαφοράς (4.165,00€ )είναι λιγότερο απο τα

έξοδα που θα αντιµετωπίσει ο ∆ήµος για να καταθέσει την αίτηση αναίρεσης στον
Αρειο Πάγο και να πληρωθεί το ποσό των 4.165,00€ στην ενάγουσα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 59/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

