Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:7/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:76/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 22η του
μήνα Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 6430/16.3.2012
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]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νικόλαος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.7-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά αίτηση αναστολής και
ανακοπής ως και αιτήματος προσωρινής διαταγής κατά του από 19/3/2012
κατασχετηρίου του Νικολάου Τσαπόγα ,εις χείρας της Εurobank Ergasiας που
στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και πρέπει να εισαχθούν ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας, σύμφωνα με το άρθρο 933 του Κωδ.Πολ Δ ως και
του 938 Κωδ.Πολ.Δ.
Εισηγ: κα.Καρύδη Μαυρέτα
Δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε ότι:
« Περιήλθε στην υπηρεσία μου το από 19/3/2012 κατασχετήριο εις χείρας της
Εurobank Ergasiaς ΕFG κατά του Δήμου Λευκάδας.
Το ως άνω κατασχετήριο στηρίζεται
στην αριθ’169/2011 απόφαση
του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας. Με το ως άνω κατασχετήριο ,δεσμεύονται χρήματα του
Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με το άρθρο 982 του Κ.Πολ.Δ .
Επειδή αυτή την στιγμή κατάσχονται αναγκαστικά χρήματα του Δήμου Λευκάδας
τα οποία είναι για τις καθημερινές ανάγκες του λειτουργικά ,έξοδα για οφειλές
άμεσων καίριων και τρεχουσών αναγκών.

Επειδή πρέπει να ασκηθούν εντός οκταημέρου από την επίδοση του
κατασχετηρίου στο Δήμο Λευκάδας ανακοπή ως και αίτηση αναστολής διότι η
τράπεζα εφόσον προβεί στην δήλωση του άρθρου 985 Κωδ.Πολ.Δ , τότε τα χρήματα
θα αποδοθούν και ο Δήμος Λευκάδας θα περιέλθει σε πολύ δεινή θέση.
Προς τούτο εισηγούμαι στην οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Να δώσει εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να
ασκήσει αίτηση αναστολής ως και ανακοπή ως και να ζητήσει με την αίτηση
αναστολής και αίτημα προσωρινής διαταγής , κατά του ως άνω κατασχετηρίου του
Νικολάου Τσαπόγα να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε
νόμιμο τρόπο».
Κατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για τη
χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να
ασκήσει αίτηση αναστολής ως και ανακοπή ως και να ζητήσει με την αίτηση
αναστολής και αίτημα προσωρινής διαταγής , κατά του ως άνω κατασχετηρίου του
Νικολάου Τσαπόγα και να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε
νόμιμο τρόπο .
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα.Μαυρέτα Καρύδη να
ασκήσει αίτηση αναστολής και ανακοπής καθώς και να ζητήσει με την αίτηση
αναστολής και αίτημα προσωρινής διαταγής , κατά του ως άνω κατασχετηρίου του
Νικολάου Τσαπόγα και να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε
νόμιμο τρόπο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 76/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

