ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 22/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 170/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 7η του
µήνα Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 18476/3.7.14
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. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Απόντες
1. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος

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 της Η.∆. : της αριθ.22/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Ο.Ε. για ορισµό ∆ικηγόρου για άσκηση ενδίκων µέσων του ∆ήµου
Λευκάδας
κατά της αριθ'12/2014 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας κατ' αρθρο 72 Ν.3852/2010.
Εισηγήτρια : 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 αριθ'12/2014 απόφαση του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Με την κρινόµενη αγωγή ο ενάγων, Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, εκθέτει ότι διατηρεί
ατοµική επιχείρηση χωµατουργικών εργασιών µε έδρα την πόλη της Λευκάδας. Οτι
κατόπιν συµφωνίας, που καταρτίσθηκε προφορικά τον Ιούλιο του 2006 στη Βασιλική
Λευκάδας µεταξύ αυτού και του πρώην ∆ηµάρχου Απολλωνίων, ανέλαβε την
υποχρέωση να εκτελέσει το αναφερόµενο έργο έναντι αµοιβής για λογαριασµό του
∆ήµου Απολλωνίων. Οτι για κάθε ηµέρα απασχόλησης είχε συµφωνηθεί ως αµοιβή
του το ποσό των 200,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 19%.Οτι σε εκτέλεση
αυτής της συµφωνίας ο ίδιος προέβη κατά το χρονικό διάστηµα Αυγούστου ∆εκεµβρίου 2006 σε εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών σε δηµοτικά
διαµερίσµατα του ∆ήµου Απολλωνίων, εξέδωσε δε τα αναφερόµενα τιµολόγια
παροχής υπηρεσιών ,τα οποία ενσωµατώνονται στην αγωγή. Οτι για την αιτία αυτή ο
εναγόµενος ∆ήµος του οφείλει το ποσόν των 32.130,00 ευρώ.
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Περαιτέρω µε την ως άνω αριθ'12/2014 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας υποχρεώνεται ο ∆ήµος να καταβάλει το ποσόν των 25.704,00 ευρώ µε τον
νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Και καταδικάζει αυτόν στο ποσόν των
340,00 ευρώ για δικαστική δαπάνη.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο.
Επειδή η ως άνω απόφαση επιδόθηκε στο ∆ήµο Λευκάδας στις 23-6-2014 ως εκ
τούτου η προθεσµία άσκησής της εκπνέει σε τριάντα ηµέρες ώστε στη συνέχεια η
απόφαση θα καταστεί τελεσίδικη .
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 άσκηση έφεσης κατά της αριθ'12/2014 απόφασης του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου 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 άσκηση
έφεσης κατά της αριθ'12/2014 απόφασης του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 170/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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