ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 25/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 190/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 25η του
µήνα Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ.
20031/21.7.14 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».
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Καρτάνος Ιωάννης
4. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
5. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα (αναπληρωµ.)

Απόντες
1. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παραπάνω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο Η.∆. : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου,
Μαυρέτα Καρύδη, προς απόκρουση της αίτησης αναστολής της εταιρείας: Μάριος
Λάζαρης & ΣΙΑ Ο.Ε. στη δικάσιµο της 11/8/2014 ή σε οποιαδήποτε µετ΄ αναβολή, ή
µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγήτρια κα Μαυρέτα Καρύδη
∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Μαυρέτα Καρύδη, εισηγούµενη το θέµα διάβασε
στην Ο.Ε. την εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η απο 9-7-2014 και αριθµό κατάθεσης
59/10/7/2014 αίτηση της εταιρείας µε την επωνυµία Μάριος Λάζαρης και Σια ΟΕ ,
που στρέφεται εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας περί αναστολής εκτέλεσης της υπ'
αριθµόν 222/2014 οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας ,
εισάγεται δε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, δυνάµει της οποίας
µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα: Ο αντίδικος ∆ήµος Λευκάδας επέδωσε στις
7-7-2014 παραπόδας αντιγράφου εξ απογράφου επιταγή προς εκουσία
συµµόρφωση δυνάµει της οποίας επιτάσσει να καταβάλω το συνολικό ποσό των
2.841,50 ευρώ νοµιµοτόκως κατα τις διακρίσεις του διατακτικού της αποφάσεως
222/2014,συγρόνως δε να αποδώσω την χρήση του κειµένου στον Αγιο Νικήτα
Λευκάδας ακινήτου αποτελουµένου απο τέσσερα ενοικιαζόµενα δωµάτια. Οτι κατά
της απόφασης αυτής άσκησε ήδη την απο 16-6-2014 και αριθµό κατάθεσης 22/2014
έφεση ενώπιον του Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας την οποία κατατείνεται ότι θα
ευδοκιµήσει.
Ωστόσο όµως λόγω της προσωρινής εκτελεστότητας τυχόν αποβολή αυτής απο το
µίσθιο θα είχε ανεπανόρθωτες συνέπειες ,καθότι µοναδικό επιχειρηµατικό
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αντικείµενο κατά τον παρόντα χρόνο είναι η εκµετάλευση των ενοικιαζοµένων
δωµατίων .Σε περίπτωση δε που αποβληθεί απο την κατοχή αυτών θα καταστραφεί
οικονοµικά αφου θα πρέπει να επιστρέψει προκαταβολές και να αποζηµιώσει τους
αντισυµβαλλοµένους του αφου δεν θα έχει δωµάτια να τους διαθέσει.
Επειδή δήθεν συντρέχει βάσιµος λόγος να ανασταλεί κατ'αρθρο 912 Κ.Πολ.∆ η
προσωρινή εκτελεστότητα της απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Για το λόγο αυτό ζητά να διαταχθεί η αναστολή της προσωρινής εκτελεστότητας της
απόφασης µέχρι να συζητηθεί η παρούσα αίτηση αναστολής.
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 να χορηγήσει εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη προς απόκρουση της αριθ'59/2014 αίτησης αναστολής µε την παρά πόδας
αυτής προσωρινή διαταγή της εταιρείας µε την επωνυµία Μάριος Λάζαρης και Σία
ΟΕ που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και εκδικάζεται ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας , κατά την δικάσιµο της 11-8-2014 ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο και εν γένει να υποστηρίξει µε κάθε νόµιµο
µέσο τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας .»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη
προς απόκρουση της αριθ'59/2014 αίτησης αναστολής µε την παρά πόδας αυτής
προσωρινή διαταγή της εταιρείας µε την επωνυµία Μάριος Λάζαρης και Σία ΟΕ που
στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και εκδικάζεται ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας , κατά την δικάσιµο της 11-8-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη
µετ'αναβολή δικάσιµο και εν γένει να υποστηρίξει µε κάθε νόµιµο µέσο τα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 190/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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