Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:6/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:61/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 12η του
μήνα Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 5591/8.3.2012
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 εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νικόλαος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8] Γαβρίλης Δημήτρης
9) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.6-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο
του Δήμου για αίτηση αναστολής και άσκηση ανακοπής σχετικά με κατάσχεση
από Κατωπόδη Χρήστο κ.λπ.
Εισηγητ:κα.Καρύδη Μαυρέτα
Δικηγόρος του Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε ότι:
« Περιήλθαν στην υπηρεσία μου τα από 7/3/2012 κατασχετήρια των Ευσταθίου
Κατωπόδη ,Χρήστου Κατωπόδη Ιωάννη Κατωπόδη κατά του Δήμου Λευκάδας ,εις
χείρας της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας και εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδας. Ητοι οι ως άνω αντίδικοι βάσει της αριθ’13/2011 διαταγής πληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και
του αριθ’ 128/2011 α’απογράφου
εκτελεστού , δυνάμει του οποίου κατάσχουν αναγκαστικά εις βάρος μου εις χείρας
αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας και εις χείρας Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας το ποσόν
των 13.738,50 ευρώ σε κάθε μία από αυτές .Συνολικά κατάσχονται αναγκαστικά
27.438 ευρώ.Οι ως άνω αντίδικοι αν και έχουν απαίτηση 13.738,50 ευρώ όμως κατά
κατάχρηση δικαιώματος δέσμευσαν διπλάσιο ποσόν χρημάτων του Δήμου
Λευκάδας.

Περαιτέρω μέσα στην οχταήμερη προθεσμία που επέδωσαν τα κατασχετήρια στις
Τράπεζες οι αντίδικοι επέδωσαν και στο Δήμο Λευκάδας ,ο οποίος είναι
υποχρεωμένος να ασκήσει μέσα σε αυτή την προθεσμία ανακοπή αίτηση αναστολής
ως και χορήγηση προσωρινής διαταγής, για να μην αφαιρεθούν τα χρήματα .
Για το λόγο αυτό εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
να χορηγήσει άμεσα εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας να ασκήσει όλα τα
προβλεπόμενα ένδικα μέσα κατά των ως άνω κατασχετηρίων, να παρασταθεί και να
υπερασπίσει όλα τα έννομα συμφέροντα αυτού, κατά τις δικάσιμους που ήθελε
προσδιορισθούν από τα ως άνω Δικαστήρια».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να χορηγήσει άμεσα
εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας να ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα ένδικα
μέσα κατά των ως άνω κατασχετηρίων, να παρασταθεί και να υπερασπίσει όλα τα
έννομα συμφέροντα αυτού, κατά τις δικάσιμους που ήθελε προσδιορισθούν από τα
ως άνω Δικαστήρια.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον 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, κα.Καρύδη Μαυρέτα, να ασκήσει
όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα κατά των ως άνω κατασχετηρίων, να παρασταθεί
και να υπερασπίσει όλα τα έννομα συμφέροντα του Δήμου, κατά τις δικάσιμους που
ήθελε προσδιορισθούν από τα ως άνω Δικαστήρια.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 61/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

