ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 19ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:119/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 27 του μήνα Απριλίου του έτους
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ. πρωτ: 7571/23-4-18 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σέρβος Κων/νος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία,
ης
Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά τη συνεδρίαση της 7 -52018, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, της συζήτησης της προσωρινής διαταγής του Ηλία Δουκατά που
στρέφεται κατά της Εθνικής Τράπεζας, του Δήμου Λευκάδας, κλπ.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Στην αριθ’ πινακίου 7/2018αίτηση μεταξύ άλλων εμπεριέχονται τα εξής :
Ζητείται να οριστεί ημερομηνία επικύρωσης προδικαστικού συμβιβασμού και να επικυρωθεί το σχέδιο
Διευθέτησης οφειλών όπως προτείνεται μέσα στο δικόγραφο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του
ν.3869/2010, με την συγκατάθεση των πιστωτών του, ώστε να αποκτήσει το σχέδιο ισχύ δικαστικού
συμβιβασμού
Επικουρικά σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 και 2 ν.3869/2010 για χρονικό διάστημα τριών ετών και να οριστούν οι μηνιαίες
καταβολές που υποχρεούται να καταβάλει στους πιστωτές του να εξαιρεθεί η εκποίηση του ακινήτου του που
αποτελεί την μοναδική του κατοικία και έχει αντικειμενική αξία 47.580 ευρώ.
Τέλος οι οφειλές που αφορούν στις υποχρεώσεις προς τον Δήμο Λευκάδας ανέρχονται στο ποσόν
των 1.208,22 ευρώ .
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας έχει έννομο συμφέρον προς τούτο.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και να αποκρούσει την αίτηση για προδικαστικό συμβιβασμό του Ηλία
Δουκατά, που στρέφεται μεταξύ άλλων κατά του Δήμου Λευκάδας και εκδικάζεται η μεν αίτηση για χορήγηση
προσωρινής διαταγής, στις 9-5-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, η δε αίτηση
για δικαστικό συμβιβασμό στις 12 -11-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, εν
γένει δε να υπερασπίσει τα νόμιμα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί καταθέτοντας προτάσεις, εξετάζοντας μάρτυρες κλπ.»
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και να αποκρούσει την αίτηση για προδικαστικό
συμβιβασμό του Ηλία Δουκατά, που στρέφεται μεταξύ άλλων κατά του Δήμου Λευκάδας και εκδικάζεται η
μεν αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής, στις 9-5-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή
ματαίωση δικάσιμο, η δε αίτηση για δικαστικό συμβιβασμό στις 12 -11-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’
αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, εν γένει δε να υπερασπίσει τα νόμιμα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με
οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί καταθέτοντας προτάσεις, εξετάζοντας μάρτυρες κλπ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 119/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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