ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 36/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 271/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 5η του µήνα Νοεµβρίου
του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 28299/31-10-2014 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Κούρτης Γεώργιος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6. Βλάχος Κων/νος
7.
8.
9.

Απόντες
1. Κοντογεώργης Ηλίας
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Σέρβος Κων/νος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 8ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, κα Μαυρέττα Καρύδη, για
άσκηση ένδικων ή µη µέσων κατά της αριθ. 20/2014 απόφασης (µικροδιαφορών) Ειρηνοδικείου
Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέττα, δικηγόρος ∆ήµου Λευκάδας
Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούµενος το θέµα, διάβασε
στην επιτροπή την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µας το αριθ' πρωτ.27462/17/10/2014 διαβιβαστικό έγγραφο του Σπύρου
Αρβανίτη Συµβολαιογράφου που απευθύνεται στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας στο
οποίο προσαρτάται και η αριθ' 20/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας δυνάµει της οποίας
µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Με την κρινόµενη αγωγή o ενάγων εκθέτει ότι κατά τον προαναφερόµενο σ' αυτήν χρόνο και ύστερα
απο απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του τέως ∆ήµου Σφακιωτών, που εκδόθηκε σε εκτέλεση
της σχετικής απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αποφασίστηκε η αγορά του
αναφεροµένου στην αγωγή αγροτεµαχίου, του ανατέθηκε η σύνταξη της σχετικής συµβολαιογραφικής
πράξης, ότι για τα δικαιώµατα του απο την σύνταξη του αριθ'11848/27-3-2009 συµβολαίου αγοράς,
που ανέρχονταν στο ποσό των 500,00 ευρώ εξέδωσε την αριθµ.254/28-12-2009 απόδειξη παροχής
υπηρεσιών την οποία και συνυπέβαλε µε αίτησή του στο ∆ήµο Σφακιωτών για έγκριση και είσπραξη
στις 29-12-2009 και ότι έκτοτε ο εναγόµενος, ο οποίος υπεισήλθε στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
ως οικονεί καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος ∆ήµου Σφακιωτών , δεν του έχει καταβάλλει την
αµοιβή του, καίτοι δεν την αµφισβητεί
Σύµφωνα µε το άρθρο 352 παρ.Κ.Κ.Πολ.∆ η οµολογία του διαδίκου προφορική η γραπτή ενώπιον
του ∆ικαστηρίου που δικάζει τη δίκη αποτελεί πλήρη απόδειξη εναντίον εκείνου που οµολόγησε.

1

Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο εναγόµενος ∆ήµος οµολόγησε µε δήλωση που καταχωρήθηκε στα
πρακτικά συνεδριάσεως το περιεχόµενο της αγωγής.
Συνεπώς , υποχρεώνει τον ∆ήµο Λευκάδας να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσόν των 500,00 ευρώ
µε το νόµιµο τόκο απο την επίδοση της αγωγής µέχρι την εξόφληση.
Επιβάλει σε βάρος του εναγοµένου τα δικαστικά έξοδα των 100,00 ευρώ.
Επειδή στις αποφάσεις των µικροδιαφορών δεν επιτρέπεται η άσκηση της έφεσης παρά
αποκλειστικά και µόνον αίτηση αναίρεσης στον Αρειο Πάγο για παράβαση νόµου
Επειδή για την παρούσα διαφορά κρίνω οτι δεν υπάρχει ουδείς λόγος παράβασης νόµου για να
υποστεί ο ∆ήµος Λευκάδας όλες τις συνέπειες και τα υπέρογκα έξοδα για την άσκηση αναίρεσης
στον Αρειο Πάγο.
Με δεδοµένο οτι ο ∆ήµος αναγνώρισε ότι οφείλει το ως ποσό διότι απώλεσε την απόδειξη παροχής
υπηρεσιών του ως άνω συµβολαιογράφου
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να συζητηθεί το παρόν θέµα και να αποφασίσει η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας αν
θα χορηγήσει εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη προς άσκηση αίτησης
αναίρεσης κατά της αριθ' 20/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας όποτε ήθελε προσδιορισθεί αυτή ενώπιον του Αρείου Πάγου η
σε αντίθετη περίπτωση να ρυθµισθεί η ως άνω µικροδιαφορά και να καταβληθούν τα ως ανω
χρήµατα απο τις οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας, προς τον συµβολαιογράφο Λευκάδας
Σπυρίδωνα Αρβανίτη».
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Να µην ασκηθεί αίτηση αναίρεσης κατά της αριθ' 20/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας ενώπιον του Αρείου Πάγου, αλλά να ρυθµισθεί η ως άνω µικροδιαφορά και να
καταβληθούν τα ως ανω χρήµατα απο τις οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας, προς τον
συµβολαιογράφο Λευκάδας Σπυρίδωνα Αρβανίτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 271/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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