Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:16/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:151/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 6η του
μήνα Ioυνίου του έτους 2012, ημέρα Tετάρτη και ώρα 13.00π.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 14193/1.6.2012
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]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Mαργέλης Γεώργιος
7) Γαβρίλης Δημήτρης
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.16-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για παράσταση της δικηγόρου του
Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Eιρηνοδικείου Λευκάδας, κατά τη δικάσιμο στις
25/6/12, σχετικά με αγωγή της KMS BULDINGS A.E. Κατά του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητ:κ.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε ότι :
« Περιήλθε στην Νομική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας η αγωγή αδικαιολόγητου
πλουτισμού της ως άνω
κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία ΚΜS
BUILDINGS AE η οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και
στρέφεται κατά του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δήμος Λευκάδας ως καθολικού
διαδόχου του αρχικού Δήμου Απολλωνίων .
Η ως άνω αγωγή στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας. Αρχικά η ως άνω εταιρεία
είχε ζητήσει με αίτησή της ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας να εκδόσει διαταγή
πληρωμής ,εν συνεχεία εξεδόθη
η αριθ'80/2011 διαταγή πληρωμής η οποία
ακυρώθηκε με την αριθ'92/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.
Το αίτημα της ως άνω αγωγής είναι να αποδώσει ο Δήμος Λευκάδας ως καθολικός
διάδοχος του πρώην Δήμου Απολλωνίων το ποσόν των 9.293 ευρώ με τους
νόμιμους τόκους απο την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση εξ αιτίας

αδικαιολόγητου πλουτισμού του Δήμου Λευκάδας κατά της ως άνω εταιρείας.
Συγκεκριμένα η εταιρεία εξέδωσε το με αριθμό 620/21/7/2006 τιμολόγιο πώλησης
δύο προκατασκευασμένων οικίσκων (προκάτ) στον πρώην Δήμο Απολλωνίων,
συνολικού ποσού 9.293€. .Ομως παρά ταύτα ο Δήμος Απολλωνίων δεν κατέστη
δυνατόν να εξοφλήσει την ως άνω κατασκευαστική εταιρεία διότι οι συμβάσεις του
Δήμου Απολλωνίων μετα της ως άνω κατασκευαστικής εταιρείας δεν έγιναν
νομότυπα.Προς τούτο σήμερα η ως άνω καταφεύγει δικαστικά για να διεκδικήσει τα
ως άνω χρήματα με την αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού.
Εξ όλων των παραπάνω εισηγούμαι ότι πρέπει να χορηγηθεί εντολή στη Δικηγόρο
του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 25/6/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ'αναβολή
δικάσιμο αυτής να καταθέσει προτάσεις και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική
ενέργεια ήθελε απαιτηθεί και να υποστηρίξει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με
κάθε νόμιμο μέσο.”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, να παρασταθεί κατά την δικάσιμο της
25/6/12 ενώπιον
του Ειρηνοδικείου Λευκάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη
μετ'αναβολή δικάσιμο αυτής, να καταθέσει προτάσεις και οποιαδήποτε άλλη
διαδικαστική ενέργεια ήθελε απ
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του Δήμου, κα.Μαυρέτα Καρύδη,να παρασταθεί
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 25/6/2012 η σε
οποιαδήποτε άλλη
μετ' αναβολή δικάσιμο αυτής, να καταθέσει προτάσεις και
οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί και να υποστηρίξει τα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 151/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

