Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:30/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:263/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 23η του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
27970/19.10.2012 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 επτά(7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Γαζής Αναστάσιος
4)Σάντα-Μακρή Αικατ.
5) Πεντεσπίτης Νικόλαος
6)ΜαργέληςΓεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
6ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.30-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για
υπόθεση Σπυρίδωνα Καββαδά κατά τη δικάσιμο στις 2-11-12 ή σε
οποιαδήποτε μετ'αναβολή δικάσιμο.
Εισηγ: κα.Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε ότι:
“
Περιήλθε στην υπηρεσία μου η απο 19 Οκτωβρίου 2010 και αριθμό κατάθεσης
153/2010 αγωγή του Σπυρίδωνα Καββαδία του Κωσταντίνου κατά του ΟΤΑ με την
επωνυμία Δήμος Απολλωνίων .
Το αίτημα της ως άνω αγωγής είναι ότι: κατά το έτος 2005 με διαδοχικές συμβάσεις
που καταρτίσθηκαν μεταξύ του πρώην Δημάρχου και του εναγομένου ήταν η εκ
μέρους του παραχώηση δωματίων κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου στον Δήμο
Απολλωνίων,προκειμένου να διαμένουν σε αυτά εκπαιδευόμενοι (δόκιμοι)
αστυφύλακες οι οποίοι εκτελούσαν την πρακτική τους στο αστυνομικό Τμήμα
Βασιλικής Λευκάδος.
Σε εκτέλεση της παραπάνω σύμβασης μίσθωσης παραχωρήθηκαν στον εναγόμενο
Δήμο δύο δωμάτια για τη θερινή περίοδο του έτους 2005 και τρία δωμάτια για τη
θερινή περίοδο του έτους 2006,στα οποία και διέμεναν δόκιμοι αστυφύλακες, έναντι
συμφωνηθέντος μισθώματος 25 ευρώ,ανά ημέρα διαμονής συμπεριλαμβανομένου
και του αναλογούντος ΦΠΑ 9%

Προς το σκοπό αυτό εξέδωσε τα ακόλουθα υπ'αριθ' 69/15/10/2005, 70/15/10/2005,
75/10/10/2006,76/10/10/2006 και 77/10/10/2006 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών στα
οποία αναφέρονται αναλυτικά τα ονόματα των δόκιμων αστυφυλάκων,τα δωμάτια
στα οποία διέμεναν,το χρονικό διάστημα διαμονής τους σε αυτά και το συνολικό
ποσό
που αντιστοιχεί ανά ημέρα διαμονής
και τη συνολική αξία,
συμπεριλαμβανομένης και του αναλογούντος Φ.Π.Α 9% στο ποσό των 12.100 ευρώ.
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας ως διάδοχος αρχή του πρώην Δήμου Απολλωνίων έχει
έννομο συμφέρον να αποκρούσει την ως άνω αγωγή με κάθε νόμιμο μέσο,
Εισηγούμαι
προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
να δοθεί άμεσα εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο 2-11-12, η σε οποιαδήποτε
άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο κατά της ως άνω απο 19/10/2010 και αριθμό κατάθεσης
153/2010 αγωγής του Σπυρίδωνα Καββαδία του Κωσταντίνου
και εν γένει να
υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο . ”
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για να
δοθεί άμεσα εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο 2-11-12, η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ'αναβολή δικάσιμο κατά της ως άνω απο 19/10/2010 και αριθμό κατάθεσης
153/2010 αγωγής του Σπυρίδωνα Καββαδία του Κωσταντίνου και εν γένει να
υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο .
Η Επιτροπή αφού άκουσε το 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 Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο 2-11-12, η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ'αναβολή δικάσιμο κατά της ως άνω απο 19/10/2010 και αριθμό κατάθεσης
153/2010 αγωγής του Σπυρίδωνα Καββαδία του Κωσταντίνου και εν γένει να
υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 263/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

