Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:10/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:58/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 12 του
µήνα Απριλίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.8300/8.4.2011
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 οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2] Αραβανής Ανδρέας
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5]Νικόλαος Πεντεσπίτης
6]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
7] Μαργέλης Γεώργιος
8)Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
4ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.10-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του
∆ήµου για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας κατά την
δικάσιµο στις 4/5/11 ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Απολλωνίων ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή δικάσιµο, σχετικά µε την υπόθεση αγωγής της
εταιρείας µε την επωνυµία Κατηφόρης Σ. Πατίτσας για χρέος προερχόµενο
από τιµολόγια, ύψους 11.900,00€ , κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής :κ. Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής

Ο Πρόεδρος κ. Ελευθέριος Αραβανής παίρνοντας το λόγο διάβασε στην Επιτροπή
την εισήγηση της δικηγόρου του ∆ήµου:
« Περιήλθε
στην υπηρεσία µου η αγωγή της οµόρρυθµης εταιρείας µε την
επωνυµία Κατηφόρης Σ. Πατίτσας κατά του ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε την
οποία καλεί το ∆ήµο Λευκάδας να εµφανιστεί να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα
δικαιώµατά του κατά της ως άνω αγωγής της εταιρείας ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Απολλωνίων.
Η ως άνω αφορά σε αγωγή χρέους προερχόµενα από τιµολόγια ύψους 11.900,00€.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας

Να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, να παρασταθεί να
υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, κατά την ως άνω 4 /05/2011
δικάσιµο» .
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει:
Να δοθεί η εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας ,να παρασταθεί και να
υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου κατά την ως άνω 4/05/2011 δικάσιµο,
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Απολλωνίων.
Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, σύµφωνα µε το άρθρο
72 του Ν.3852/2010.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση και µετά από διαλογική συζήτηση
οµόφωνα αποφασίζει
Να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας ,να παρασταθεί και να
υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου κατά την ως άνω 4/05/2011 δικάσιµο,
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Απολλωνίων, σχετικά µε την υπόθεση αγωγής της
εταιρείας µε την επωνυµία Κατηφόρης Σ. Πατίτσας για χρέος προερχόµενο από
τιµολόγια, ύψους 11.900,00€ , κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:58/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

