Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:29/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:247/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 27η του
µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.
29124/23.09.2011 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2 ) Αραβανής Ανδρέας
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5] Γαβρίλης ∆ηµήτρης
6] Mαργέλης Γεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής
κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
9ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.29-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση για άσκηση ένδικων µέσων κατά της αρ.56/11 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Λευκάδας, σχετικά µε αγωγή της Οµόρρυθµης Εταιρείας µε την
επωνυµία ΣΤΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΡΑΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για ποσό 11.451,12€.
Εισηγήτρια: κα. Μαυρέτα Καρύδη
∆ικηγόρος του ∆ήµου

Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι ,
« Περιήλθε στην υπηρεσία µου η αριθ’56/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας , η οποία εκδόθηκε επί της από 14-1-2011 αγωγής της Οµόρρυθµης
εταιρείας µε την επωνυµία <<Στρατής Νικολάου .Αραβανής. και Σια ΟΕ>> κατά του
∆ήµου Λευκάδας ως διαδόχου αρχής του πρώην ∆ήµου Απολλωνίων.
Η ενάγουσα εταιρεία κατόπιν προφορικής συµφωνίας µε τον πρώην ∆ήµαρχο
Απολλωνίων επώλησε και παρέδωσε εµπορεύµατα συνολικής αξίας 11.451, 12
ευρώ , όµως δεν εξοφλήθηκε από τον πρώην ∆ήµο Απολλωνίων παρά το γεγονός
ότι τα παρέλαβε ανεπιφύλακτα .
Η ως άνω απόφαση δέχεται την αγωγή της ενάγουσας Οµόρρυθµης εταιρείας µε την
επωνυµία <<Στρατής Νικολάου Αραβανής και Σια .ΟΕ και υποχρεώνει τον ∆ήµο

Λευκάδας να καταβάλλει σ’αυτήν το ποσόν των (11.451,12) ευρώ, µε τον νόµιµο
τόκο από την επίδοση της αγωγής µέχρι την εξόφληση.
Επιβάλλει εις βάρος του ∆ήµου το ποσόν των 150 ευρώ ως δικαστικά έξοδα.
Επειδή στο ∆ήµο Λευκάδας η ως άνω απόφαση περιήλθε στις 14-9-2011 συνεπώς
µετρά η προθεσµία της άσκησης των ενδίκων µέσων.
Οφείλω όµως να επισηµάνω ότι οι διαφορές αυτές από τα ∆ικαστήρια
ευδοκιµούν συνεπώς ο ∆ήµος θα υποχρεωθεί να αποδώσει τα ως άνω ποσά, µε
τους νόµιµους τόκους.
Επειδή η ως άνω απόφαση είναι οριστική, για να καταστεί τελεσίδικη θα
πρέπει να εκπνεύσει η προθεσµία των τριάντα ηµερών από την επίδοση αυτής στον
∆ήµο Λευκάδας.
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να δοθεί
επειγόντως εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, για άσκηση η µή έφεσης
κατά της ως άνω απόφασης ,να παρασταθεί και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του
∆ήµου Λευκάδας ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει να µην ασκηθεί έφεση στην ως άνω
υπόθεση ,γιατί συνήθως οι διαφορές αυτές από τα ∆ικαστήρια ευδοκιµούν, συνεπώς
ο ∆ήµος θα υποχρεωθεί να αποδώσει τα ως άνω ποσά, µε τους νόµιµους τόκους.
Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 Ν.3852/2010 , µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
να µην ασκηθεί έφεση στην ως άνω υπόθεση τη σχετική µε την από 14-1-2011
αγωγή της Οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία <<Στρατής Νικολάου .Αραβανής
και Σια ΟΕ>> κατά του ∆ήµου Λευκάδας ως διαδόχου αρχής του πρώην ∆ήµου
Απολλωνίων, και να καταβάλλει σ’αυτήν το ποσόν των (11.451,12) ευρώ, µε τον
νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής µέχρι την εξόφληση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:247 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

