Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ. 15/2014 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 107/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 15η του
µήνα Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ.
9810/11.4.2014 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.
Παρόντες
Απόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1. Μαργέλης Γεώργιος
2. Αραβανής Ανδρέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Καρτάνος Ιωάννης
3. Πεντεσπίτης Νικόλαος
4. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
4. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
5. Γεωργάκης Βασίλειος (αναπλ.µέλος)
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής,
Αιµιλία Χαλκιοπούλου, Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.∆. : της αριθ.15-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για ορισµό δικηγόρου για παράσταση
και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας
κατά τη δικάσιµο της 28/4/2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή η
µαταίωση δικάσιµο κατά της αίτησης περί αναστολής της εκτέλεσης της
αριθ'21/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας της εταιρείας µε την
επωνυµία “Μάριος Λάζαρης & Σια Ο.Ε.” κατά του ∆ήµου Λευκάδας, κατ'
άρθρο 72 Ν.3852/2010.
Εισηγήτρια : Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η Ο.Ε. οµόφωνα αποφάσισε την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του
θέµατος διότι επιδόθηκε στο ∆ήµο Λευκάδας στις 15-4-2014, η αίτηση αναστολής της
εταιρείας «Μάριος Λάζαρης & Σια Ο.Ε.» και εκδικάζεται αµέσως µετά την εβδοµάδα
του Πάσχα στις 28-4-2014.
Η κα Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος του ∆ήµου, εισηγούµενη το θέµα στην Οικονοµική
Επιτροπή, διαβάζει την εισήγηση της :
“ Περιήλθε στην υπηρεσία µου η από 10 Απριλίου 2014 αίτηση περί αναστολής
της υπ' αριθµόν 21/2014 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λευκάδας της
Εταιρείας µε την επωνυµία <<Μάριος Λάζαρης & Σια Ο.Ε.>> κατά του ∆ήµου
Λευκάδας στην οποία µεταξύ των άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Το Ειρηνοδικείο Λευκάδας συνεκδίκασε δύο αγωγές την από 2.7.2013 αγωγή του
∆ήµου Λευκάδας και αφετέρου την απο 30-9-2013 αγωγή της ως άνω εταιρείας
<<Μάριος Λάζαρης & Σια ΟΕ>>
Επί των αγωγών αυτών που συζητήθηκαν αντιµωλία των διαδίκων µε την διαδικασία
των µισθωτικών διαφορών, εκδόθηκε η υπ' αριθµόν 21/2014 απόφαση του
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Ειρηνοδικείου Λευκάδας η οποία έκαµε δεκτή την αγωγή του ∆ήµου Λευκάδας και
απέρριψε την αγωγή της εταιρείας “Μάριος Λάζαρης & Σια Ο.Ε.”
Την ως άνω Απόφαση κοινοποίησε ο ∆ήµος Λευκάδας προς την αντίδικο εταιρεία η
οποία άσκησε έφεση και την παρούσα αίτηση αναστολής η οποία εκδικάζεται στις 284-2014 ενώπιον του Ειρηνοδικείου µε στόχο να ανασταλεί η εκτέλεση της απόφασης
ήτοι η έξωση της ως άνω εταιρείας από τα µίσθια ενοικιαζόµενα δωµάτια.
Η ως άνω αντίδικος επικαλείται στην αίτηση αναστολής ότι θα έχει ανεπανόρθωτη
βλάβη καθότι το µοναδικό επιχειρηµατικό αντικείµενο της είναι η εκµετάλλευση των
ενοικιαζόµενων δωµατίων.
Περαιτέρω ισχυρίζεται ότι ο ∆ήµος δεν θα υποστεί καµία βλάβη από την αναστολή
της εκτελεστότητας αφού αφενός έχει εισπράξει τα επιδικασθέντα υπέρ του
µισθώµατα και αφετέρου δεν έχει συµφέρον από την εκκένωση των δωµατίων πριν
από την έναρξη της θερινής σαιζόν.
Συνεπώς ζητά να ανασταλεί η προσωρινή εκτελεστότητα της υπ' αριθµόν 21/2014
αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λευκάδας ως προς το σκέλος που αφορά την
απόδοση του µισθίου µέχρις εκδόσεως αποφάσεως επι της εφέσεως που έχει
ασκηθεί κατ'αυτής.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να συζητηθεί το θέµα εκτός ηµερησίας διατάξεως διότι επιδόθηκε στο ∆ήµο
Λευκάδας στις 15-4-2014 και εκδικάζεται αµέσως µετά την εβδοµάδα του Πάσχα στις
28-4-2014 .Να δοθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να παρασταθεί
και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά της αριθ' κατάθεσης 16/2014 αίτησης
αναστολής της εταιρείας µε την επωνυµία “Μάριος Λάζαρης & Σια Ο.Ε.” κατά του
∆ήµου Λευκάδας και εν γένει να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα έννοµα
συµφέροντα ,αυτού(∆ήµου Λευκάδας) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά
την δικάσιµο της 28-4-2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή η µαταίωση
δικάσιµο.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:

Την χορήγηση εντολής στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου , κα Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά της αριθ' κατάθεσης
16/2014 αίτησης αναστολής της εταιρείας µε την επωνυµία “Μάριος Λάζαρης & Σια
Ο.Ε.” κατά του ∆ήµου Λευκάδας και εν γένει να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα
έννοµα συµφέροντα ,αυτού(∆ήµου Λευκάδας) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας
κατά την δικάσιµο της 28-4-2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή η µαταίωση
δικάσιµο
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 107/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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