Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:38/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:261/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 19η του µήνα
Noεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.32766/
15.11.2013 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] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Γεωργάκης Βασίλης (αν/κο µελος)
5) Μαργέλης Γεώργιος
6) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Πεντεσπίτης Νίκος
Μπραντζουκάκης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
6ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.38-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του
∆ήµου Λευκάδας, για ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά προσωρινής
διαταγής του από 8-11-13, κατασχετηρίου των Αικ.Καββαδά κ.λπ. υπαλλήλων
∆ήµου .
Εισηγητ : Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
« Περιήλθε στην υπηρεσία µου το από 8/11/2013 κατασχετήριο εις χείρας της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Το ως άνω κατασχετήριο στηρίζεται στην αριθ’531/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πατρών. Η ως ανω απόφαση ,υποχρεώνει τον ∆ήµο Λευκάδας να
καταβάλει στον καθένα εκ των υπαλλήλων αυτών το ποσόν των 4224ευρώ χ20 µε
τους νόµιµους τόκους από την ηµεροµηνία επίδοσης της αγωγής και µέχρι την
εξόφληση Το ποσόν που κατάσχεται σύµφωνα µε το άρθρο 982 του Κ.Πολ.∆ είναι
102,636,57 ευρώ.
Επειδή αυτή την στιγµή κατάσχονται αναγκαστικά χρήµατα του ∆ήµου Λευκάδας
τα οποία προέρχονται απο δανειακή σύµβαση και αφορούν χρήµατα που έρχονται
απο το ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων .
Επειδή τα χρήµατα που έχουν δεσµευθεί είναι για να αποδοθούν σε δανειολήπτες
και εφόσον κατασχεθούν δεν θα µπορέσουν να αποδοθούν ενδεχοµένως.

Επειδή πρέπει να ασκηθούν εντός οκταηµέρου από την επίδοση του
κατασχετηρίου στο ∆ήµο Λευκάδας ανακοπή ως και αίτηση αναστολής διότι η
τράπεζα εφόσον προβεί στην δήλωση του άρθρου 985 Κωδ.Πολ.∆ , τότε τα χρήµατα
θα αποδοθούν και ο ∆ήµος Λευκάδας θα περιέλθει σε πολύ δεινή θέση.
Προς τούτο εισηγούµαι
στην οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δώσει εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου 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 των
Αικατερίνης Καββαδά , Μαρίας Ανυφαντή , Κωνσταντίνου Αρβανίτη, Παναγιώτας
Γαζή,
Αγγελικής
Βλασσοπούλου,
Ελεάνας
Βλασσοπούλου,
Γεώργιου
Βλασσόπουλου ,∆ηµητρίου Βραχνούλα, Απόστολου Θερµού, νΕυάγγελου Θερµού,
Αικατερίνης Καββαδά, Νικόλαου Καββαδά, Φωτεινής Κακωνά, Ειρήνης Κρίκου,
Ευσταθίου Μουζάκη , Κωνσταντίνας Ρεκατσίνα, Νίκης Σκλαβενίτη, ∆ηµητρίου
Σκλαβενίτη, Θεόδωρου Θερµού, Παναγιώτη και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του
∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο τρόπο».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να χορηγήσει εντολή στη
∆ικηγόρο του ∆ήµου 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.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου 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 των Αικατερίνης
Καββαδά , Μαρίας Ανυφαντή , Κωνσταντίνου Αρβανίτη,
Παναγιώτας Γαζή,
Αγγελικής Βλασσοπούλου, Ελεάνας Βλασσοπούλου, Γεώργιου Βλασσόπουλου
,∆ηµητρίου Βραχνούλα, Απόστολου Θερµού, νΕυάγγελου Θερµού, Αικατερίνης
Καββαδά, Νικόλαου Καββαδά, Φωτεινής Κακωνά, Ειρήνης Κρίκου, Ευσταθίου
Μουζάκη , Κωνσταντίνας Ρεκατσίνα, Νίκης Σκλαβενίτη, ∆ηµητρίου Σκλαβενίτη,
Θεόδωρου Θερµού, Παναγιώτη και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου
Λευκάδας µε κάθε νόµιµο τρόπο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 261/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

