ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 2/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 8/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 13η
του µήνα
Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 388/9-1-2015 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.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
6. Καρφάκη Μαριάννα
7.
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Κοντογεώργης Ηλίας
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, ή για υπογραφή πρακτικών συµβιβασµού κατά της αγωγής
∆ηµοσθένη Φλούδα.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούµενος το θέµα, διάβασε
την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η από 15 ∆εκεµβρίου 2014 αγωγή του δικαστικού Επιµελητή στο
Πρωτοδικείο Λευκάδας, ∆ηµοσθένη Φλούδα, δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα
ακόλουθα :
∆υνάµει της µε αριθµό πρωτ.25152/23/9/2014 έγγραφης εντολής του κ. ∆ηµάρχου του ∆ήµου
Λευκάδας Κωνσταντίνου ∆ρακονταειδή και σε συνδυασµό µε την από 29-9-2014 έγγραφη εντολή της
∆ικηγόρου του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτας Καρύδη, προέβη σε εκτέλεση της υπ'αριθµό 222/2014
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Η εκτέλεση αφορούσε στην βίαια αποβολή και εγκατάσταση της οµόρρυθµης εταιρείας µε την
επωνυµία Μάριος Λάζαρης ΟΕ , από το ακίνητο του 1ου ορόφου αποτελούµενο από τέσσερα
δωµάτια ιδιοκτησίας ∆ήµου Λευκάδας, ευρισκόµενο στον οικισµό Άγιου Νικήτα Λευκάδας.
Κατά την διαδικασία εκτέλεσης, παρευρίσκετο και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικήτα,
Νικόλαος Φίλιππας, ο οποίος παρέλαβε το µίσθιο ακίνητο και ορίσθηκε φύλακας και µεσεγγυούχος
των κινητών πραγµάτων που βρέθηκαν εντός των διαµερισµάτων.
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Εν συνεχεία υπέβαλε καλή τη πίστει και µε την πεποίθηση ότι θα εξοφληθεί προς τις οικονοµικές
υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας το αριθ'287/2014 τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών για έξοδα και
αµοιβή του ποσού 1.475,51 ευρώ, πλην όµως οι οικονοµικές υπηρεσίες αρνήθηκαν να του
καταβάλλουν το ανωτέρω ποσό.
Συνεπώς ζητά από το δικαστήριο να υποχρεώσει το ∆ήµο Λευκάδας να καταβάλει το ως άνω ποσό
µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής, και µέχρι την εξόφληση.
Επειδή η ως άνω διαφορά όµως είναι µικροδιαφορά και σε παρόµοιες περιπτώσεις που αφορούσαν
αµοιβές δικηγόρων ο ∆ήµος Λευκάδας έχει προβεί σε επίτευξη δικαστικού συµβιβασµού , αφού και
επί της προκειµένης περίπτωσης αποδέχεται πλήρως τις υπηρεσίες του ως άνω επιµελητή µπορεί
να προχωρήσει στην εξώδικη επίλυση της διαφοράς µε σύναψη πρακτικών συµβιβασµού που
επέχουν πλήρη εκτελεστότητα και ισοδυναµούν µε δικαστική απόφαση.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
Επειδή εξ αιτίας υπαιτιότητας του ∆ήµου Λευκάδας δεν εξοφλήθηκε το ως άνω τιµολόγιο απο τις
οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας
Επειδή οι δικαστικοί επιµελητές επικουρούν το έργο της Νοµικής υπηρεσίας
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το
∆ήµο Λευκάδας κατά της αριθ' κατάθεσης 55/2014 αγωγής µικροδιαφοράς του δικαστικού επιµελητή
στο Πρωτοδικείο Λευκάδας ∆ηµοσθένη Φλούδα κατά του ∆ήµου Λευκάδας, κατά την δικάσιµο στις
9/2/2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, ή σε διαφορετική περίπτωση να
χορηγηθεί εντολή στην ως άνω ∆ικηγόρο για να προβεί σε σύναψη πρακτικών συµβιβασµού
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και σε κατάργηση της παρούσας δίκης και ταυτόχρονα να
εξουσιοδοτηθεί ο εκπρόσωπος του ∆ήµου Λευκάδας απο την παρούσα επιτροπή για την υπογραφή
των πρακτικών συµβιβασµού και εν γένει να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα
αυτού, (∆ήµου Λευκάδας) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, κατά την δικάσιµο της 9-2-2015 ή
σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, µε κάθε τρόπο και µε αυτόν των
πρακτικών συµβιβασµού
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
1. Την χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, για να προβεί σε
σύναψη πρακτικών συµβιβασµού ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και σε κατάργηση της
παρούσας δίκης που αφορά στην αρ. 55/2014 αγωγής µικροδιαφοράς του δικαστικού επιµελητή
∆ηµοσθένη Φλούδα, στο Πρωτοδικείο Λευκάδας, κατά του ∆ήµου Λευκάδας, κατά την δικάσιµο
στις 9/2/2015.
2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήµαρχο κ. Νικητάκη Μάρκο, Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής, για την
υπογραφή των πρακτικών συµβιβασµού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 8/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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