ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 11ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 156/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Μαΐου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής
webex), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
6605/11-5-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
οχτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
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Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Βικέντιος Νικόλαος
Κατωπόδη Νίκη
Τυπάλδος Νικόλαος
Σέρβος Κων/νος
(αναπλ. Κων. ∆ρακονταειδή)
Γαζής Αναστάσιος
Γληγόρης Παναγιώτης
(αναπλ. Μαρ. Μαργέλη)
Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα

στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Τσιρογιάννης Γεώργιος
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 17 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά µε αγωγή µικροδιαφοράς του ∆ικαστικού Επιµελητή
Κέρκυρας κ. ∆ηµητρίου Λιβέρη η οποία κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Λευκάδας στις 7/5/2020 και εκδικάζεται στις
22/5/2020 στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή δικάσιµο.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος ∆ήµου Λευκάδας
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την γνωµοδότηση της κας
Μαυρέτας Καρύδη, δικηγόρου ∆ήµου Λευκάδας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αριθ’45/2019 αγωγή µικροδιαφοράς του ∆ηµητρίου Λιβέρη δικαστικού Επιµελητή
Κέρκυρας η οποία αφορά σε χρηµατική διαφορά µεταξύ αυτού και του ∆ήµου Λευκάδας για το συνολικό ποσόν
των 217 ,00 ευρώ νοµιµότοκα.
Στην ως άνω διαφορά ο ∆ήµος Λευκάδας χορήγησε εντολή δια της πληρεξουσίας ∆ικηγόρου του ∆ήµου
Λευκάδας περί το έτος 2016 όπως αποδεικνύεται από τις αντίστοιχες εκθέσεις επιδόσεως να επιδοθούν πέντε
δικόγραφα για λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας ο οποίος πράγµατι διεκπεραίωσε τις υπηρεσίες του στο ακέραιο
πλην όµως όταν έστειλε το µε αριθµό 1300/2016 τιµολόγιο αρνήθηκαν οι οικονοµικές υπηρεσίες να του
καταβάλουν το ως άνω ποσό.
Επειδή η ως άνω διαφορά εκδικάζεται στις 22-5-2020 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας µε την διαδικασία των
µικροδιαφορών.
Επειδή ως άνω ∆ικαστικός Επιµελητής ήταν άµεσος συνεργάτης του ∆ήµου Λευκάδας αλλά ο ∆ήµος Λευκάδας
παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις του δεν κατέβαλε το ως άνω ποσόν στον ενάγοντα.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας είναι υποχρεωµένος να καταβάλει το ως άνω ποσό των 217 ,00 ευρώ νοµιµότοκα.
Επειδή ανεφίκτου ούσης της παράστασης ενώπιον του ως άνω ∆ικαστηρίου.
Εισηγούµαι να συνοµολογήσει το ποσόν της µικροδιαφοράς ο ∆ήµος Λευκάδας να µην παρασταθεί στην ως άνω
δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’αναβολή δικάσιµο και να αποδεχθεί την όποια απόφαση θα λάβει το ως άνω
∆ικαστήριο πλήρως.»
Μετά από διαλογική συζήτηση η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
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αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18,
τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
συνοµολογεί το ποσόν της µικροδιαφοράς των 217,00 ευρώ νοµιµοτόκως και ο ∆ήµος Λευκάδας
να µην παρασταθεί στην ως άνω δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή δικάσιµο και να
αποδεχθεί πλήρως την όποια απόφαση θα λάβει το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας.»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 156/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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