Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:13/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:126/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 22 η του
μήνα Μαίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
12771/18.5.2012 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 επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Mαργέλης Γεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.Γαβρίλης Δημήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.13-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για εντολή Δικηγόρου κατ’εξαίρεση
δικαστικού χειρισμού Ν.3852/2010 περ.ιε.άρθρου 72, για άσκηση οποιαδήποτε
διαδικαστικής ενέργειας δικαστικής και εξώδικης για την δέσμευση των
χρημάτων του Δήμου Λευκάδας από την Ζεύς Συμβούλων στο ταμείο
Παρακαταθηκών και δανείων.
Eισηγ:κα.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος του Δήμου Λευκάδας

Η Εισηγήτρια ανέφερε:
“Περιήλθαν στην υπηρεσία μου οι αριθ’61.151 και 61.218/18/4/2012 αναγγελίες
πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών οι οποίες αφορούν σε δέσμευση ποσού
40.171 ευρώ και 19.076 εις βάρος του Δήμου Λευκάδας και υπέρ της εταιρείας
Πληροφορικής Ζεύς Συμβούλων .
Η ως άνω απαίτηση της Ζεύς Συμβούλων προέρχεται απο την αριθ'284/2010
διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών εξ'αιτίας σύμβασης

παροχής υπηρεσιών πληροφορικής που προσέφερε η πρώτη στον πρώην Δήμο
Απολλωνίων.
Τα χρήματα που κατάσχονται για την ως άνω εταιρεία εις βάρος του Δήμου
Λευκάδας προέρχονται από άλλη απαίτηση του Δήμου Λευκάδας εξ αιτίας
σύμβασης έργου της εταιρείας << Λ.Χ.Θεοδοσιάδης ΟΕ>> προς τον Δήμο Λευκάδας
ο οποίος οφείλει να αποδώσει τα κατασχεμένα χρήματα προς αυτήν.
Επειδή η ως άνω δέσμευση χρημάτων εις χείρας του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων δεν έχει κοινοποιηθεί προς το Δήμο Λευκάδας, εκ του λόγου τούτου
καθίσταται άκυρη.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους
Εισηγούμαι να χορηγηθεί στον Δικηγόρο Αθηνών Κωσταντίνο Κατηφόρη να
καταφύγει με κάθε νόμιμο τρόπο και συγκεκριμένα να προσέλθει στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και δανείων Κεντρική υπηρεσία και να συλλέξει όλες τις
απαραίτητες εκείνες πληροφορίες και τα απαραίτητα έγγραφα ως και το
κατασχετήριο το οποίο κοινοποιήθηκε στο ως άνω ταμείο Παρακαταθηκών και
δανείων και αφορούν σε δέσμευση ποσού 40.171 ευρώ και 19.076 εις βάρος του
Δήμου Λευκάδας και υπέρ της εταιρείας Πληροφορικής Ζεύς Συμβούλων, εξ'αιτίας
σύμβασης παροχής υπηρεσιών πληροφορικής που προσέφερε η προαναφερόμενη
εταιρεία πληροφορικής στον πρώην Δήμο Απολλωνίων , να υποστηρίξει τα έννομα
συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο τρόπο και με όλα τα ένδικα μέσα
ώστε να αποδεσμευθούν τα ως άνω χρήματα εις χείρας του Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων εις βάρος του Δήμου Λευκάδας,
διότι ο ως άνω δικηγόρος εχει όλες τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται στην
Πολιτική Δικονομία σχετικά με την αναγκαστική εκτέλεση εις χείρας τρίτους και εν
γένει έχει όλα τα εχέγγυα ώστε να υποστηρίξει τα νόμιμα δικαιώματα του Δήμου
Λευκάδας.”
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τα μέλη της να
αποφασίσουν για τον ορισμό του δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
κο.Κωνσταντίνο Κατηφόρη ο οποίος έχει όλες τις εξειδικευμένες γνώσεις που
απαιτούνται στην Πολιτική Δικονομία σχετικά με την αναγκαστική εκτέλεση εις χείρας
τρίτους και εν γένει έχει όλα τα εχέγγυα , ώστε να υποστηρίξει τα νόμιμα δικαιώματα
του Δήμου Λευκάδας.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 περ.ιε. του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Ορίζει κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 72 περ.ιε. του
Ν.3852/10 , τον Δικηγόρο Αθηνών Κωσταντίνο Κατηφόρη, να καταφύγει με κάθε
νόμιμο τρόπο και συγκεκριμένα να προσέλθει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
δανείων Κεντρική υπηρεσία και να συλλέξει όλες τις απαραίτητες εκείνες
πληροφορίες και τα απαραίτητα έγγραφα ως και το κατασχετήριο το οποίο
κοινοποιήθηκε στο ως άνω ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων και αφορούν σε
δέσμευση ποσού 40.171 ευρώ και 19.076 εις βάρος του Δήμου Λευκάδας και υπέρ
της εταιρείας Πληροφορικής Ζεύς Συμβούλων, εξ'αιτίας
σύμβασης παροχής
υπηρεσιών πληροφορικής που προσέφερε η προαναφερόμενη
εταιρεία
πληροφορικής στον πρώην Δήμο Απολλωνίων , να υποστηρίξει τα έννομα
συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο τρόπο και με όλα τα ένδικα μέσα
ώστε να αποδεσμευθούν τα ως άνω χρήματα εις χείρας του Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων εις βάρος του Δήμου Λευκάδας,

διότι ο ως άνω δικηγόρος εχει όλες τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται στην
Πολιτική Δικονομία σχετικά με την αναγκαστική εκτέλεση εις χείρας τρίτους και εν
γένει έχει όλα τα εχέγγυα ώστε να υποστηρίξει τα νόμιμα δικαιώματα του Δήμου
Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 126/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

