Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:30/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:214/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 1η του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.27893/
27.9.2013 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
Πρίν τη συζήτηση του παρακάτω θέµατος αποχώρησε ο κος. Μαργέλης Γεώργιος
και η Συνεδρίαση συνεχίζεται µε τα παρακάτω έξι(6) µέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Γεωργάκης Βασίλης(αν/κο µέλος)
6) Σκιαδά Ζωή(αν/κο µέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης
Μπραντζουκάκης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
8ο ΘΕΜΑ
Η.∆. : της αριθ.30-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για χορήγηση ή µη εντολής στη δικηγόρο
του ∆ήµου για άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της από 18-9-13
επιταγής εκτέλεση.
Εισηγ: Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου το απο 27-09-2013 κατασχετήριο του ∆ηµητρίου
Σκληρού δυνάµει του οποίου µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Κατάσχει σύµφωνα µε το 2/2012 πρακτικό συµβιβαστικής επίλυσης διαφοράς που
συντάχθηκε,συνοµολογήθηκε,συνυπογράφηκε απο τον καθού και το νόµιµο
εκπρόσωπο του αντιδίκου νοµικού προσώπου µε την επωνυµία ∆ήµος Λευκάδας και
στη συνέχεια επικυρώθηκε µε την 2/17/7/2012 πράξη του προεδρεύοντος Πρωτοδίκη
Λευκάδας κατά το άρθρο 214 αΚωδ.Πολ.∆ το αντίδικο νοµικό πρόσωπο του οφείλει
το συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα εξ ευρώ
152.246 ευρώ
Ειδικότερα µε την απο 18.9.2013 επιταγή προς εκούσια συµµόρφωση που
κοινοποιήθηκε ήδη απο την 9/013 απαίτησή του αναλύεται σε ποσό 144.046 ευρώ
ως κεφάλαιο ποσό 2900 ευρώ ως τόκους του κεφαλαίου αυτού απο 23.6.2013 µέχρι
σήµερακαι ποσό 5.300 ευρώ για έκδοση απογράφου,αντιγράφου απο απόγραφο
σύνταξη της επιταγής και επιδόσεις.

Η ανωτέρω κατασχετήρια πράξη απευθύνεται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
κατάστηµα Λευκάδας και καλεί αυτήν να προβεί στην κατά άρθρο 985 Κ.Πολ.∆
∆ήλωση ενώπιον του αρµοδίου Ειρηνοδικείου εντός προθεσµίας 8 ηµερών απο την
επίδοση του κατασχετηρίου αν υπάρχει απαίτηση που κατασχέσθηκε.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει διαβιβάσει στο έβδοµο τµήµα του Ελεγκτικού
Συνεδρίου το 292/2013 ένταλµα πληρωµής προς τον ∆ηµήτριο Σκληρό µε
συνοδευτικό υπόµνηµα προς περαιτέρω έλεγχο νοµιµότητας
Επειδή έχει έννοµο συµφέρον ο ∆ήµος Λευκάδας να ασκήσει αίτηση αναστολής και
ανακοπή µε ταυτόχρονο αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά του ως άνω
κατασχετηρίου του ∆ηµητρίου Σκληρού. Σε διαφορετική περίπτωση εφόσον δεν
ασκήσει τα ως άνω ένδικα µέσα ,σε διάστηµα οκτώ ηµερών απο την επίδοση αυτού
θα κατασχεθούν λογαριασµοί του ∆ήµου Λευκάδας και τότε θα περιέλθει σε δεινή
θέση.
Για το λόγο αυτό,
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας,
Να χορηγηθεί επειγόντως εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας
να
ασκήσει αίτηση αναστολής µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής και ανακοπή
κατά του ως άνω απο 27/9/2013 κατασχετηρίου του ∆ηµητρίου Σκληρού ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας καθύλιν αρµοδίου ∆ικαστηρίου,.να παρασταθεί
κατά την δικάσιµο που ήθελε προσδιορισθούν αυτά, η σε οποιαδήποτε άλλη
µετ'αναβολή δικάσιµο και αφενός να αποκρούσει το ως άνω κατασχετήριο αφετέρου
να υποστηρίξει και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας και
τα συµφέροντα του µε κάθε νόµιµο µέσο «.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας
να ασκήσει αίτηση
αναστολής µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής και ανακοπή κατά του ως
άνω απο 27/9/2013 κατασχετηρίου, του ∆ηµητρίου Σκληρού ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας ,
σύµφωνα και µε την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στη
∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας
να ασκήσει αίτηση
αναστολής µε αίτηµα χορήγησης προσωρινής διαταγής και ανακοπή κατά του ως
άνω απο 27/9/2013 κατασχετηρίου του ∆ηµητρίου Σκληρού ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας καθύλιν αρµοδίου ∆ικαστηρίου,.να παρασταθεί
κατά την δικάσιµο που ήθελε προσδιορισθούν αυτά, η σε οποιαδήποτε άλλη
µετ'αναβολή δικάσιµο και αφενός να αποκρούσει το ως άνω κατασχετήριο αφετέρου
να υποστηρίξει και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας και
τα συµφέροντα του µε κάθε νόµιµο µέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 214/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

