ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 213/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 17η
του µήνα
Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 , ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 24222/12.9.2014 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.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Σταµατέλου ∆ήµητρα
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6. Κοντογεώργης Ηλίας
7. Βλάχος Κων/νος
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Κούρτης Γεώργιος
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου ,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, υποστήριξης της από 19-12-2013 έφεσης του ∆ήµου, κατά
Νικολ. Βερυκίου και ∆ηµητρίου Βερυκίου, ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιµο
της 19/9/2014.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος , Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Αντιδήµαρχος κ. Νικητάκη Μάρκος, Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούµενος το θέµα, διάβασε
στην επιτροπή την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«∆υνάµει της αριθ'91/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας επάγονται τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 90 παρ.1 του ν.2362/1995 περί ∆ηµοσίου λογιστικού και ελέγχου των
δαπανών του Κράτους, το οποίο εφαρµόζεται και επι Ν.Π.∆.∆ ,οποιαδήποτε απαίτηση κατά του
∆ηµοσίου παραγράφεται µετά πενταετία, εφόσον απο άλλη γενική η ειδική διάταξη δεν ορίζεται
βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής. Η παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του
∆ηµοσίου αρχίζει απο το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η
επιδίωξη αυτής (άρθρο 91).Στη συγκεκριµένη περίπτωση απο το ιδιωτικό συµφωνητικό που
συντάχθηκε µεταξύ των συµβαλλοµένων δεν προκύπτει συµφωνηθείσα δήλη ηµέρα καταβολής του
µισθώµατος, ως εκ τούτου κατά εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 595ΑΚ παρ.1 β του άρθρου
αυτού θεωρείται καταβλητέο στο τέλος κάθε µισθωτικού έτους και συνεπώς για το έτος 2007 στις 315-2008,συνεπώς απο τη λήξη του οικονοµικού έτους αυτού µέχρι και την άσκηση της αγωγής δεν έχει
παρέλθει πενταετία, συνεπώς η αξίωση αναφορικά µε το έτος 2007 δεν έχει παραγραφεί, η δε σχετική
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ένσταση που υπέβαλε ο εναγόµενος ∆ήµος πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµη. Συνακόλουθα πρέπει
να υποχρεωθεί ο ∆ήµος να καταβάλει στους ενάγοντες το ποσό των 5950 ευρώ µε τον νόµιµο τόκο
µέχρι την εξόφληση.
Επειδή µε την αριθ'290/2013 χορηγήθηκε εντολή για άσκηση της έφεσης, συνακόλουθα πρέπει να
χορηγηθεί εκ νέου για υποστήριξη της ως άνω έφεσης
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να χορηγηθεί στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας , Μαυρέτα Καρύδη εντολή για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας προς υποστήριξη της απο 19-12-2013 και
αριθµό κατάθεσης 28/2013 έφεσης αυτού κατά της αριθ' 91/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας και του Νικόλαου Βερύκιου και ∆ηµήτριου Βερύκιου, κατά την δικάσιµο της 19-9-2014
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας ,το οποίο εκδικάζει σε δεύτερο βαθµό ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και εν γένει να υποστηρίξει τα έννοµα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.»
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και η δικηγόρος του ∆ήµου, ενηµέρωσε διεξοδικά τα µέλη
της Ο.Ε. για την ανωτέρω υπόθεση.
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, κα Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, προς υποστήριξη της απο 19-12-2013 και
αριθµό κατάθεσης 28/2013 έφεσης αυτού κατά της αριθ' 91/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας και του Νικόλαου Βερύκιου και ∆ηµήτριου Βερύκιου, κατά την δικάσιµο της 19-9-2014
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας , το οποίο εκδικάζει σε δεύτερο βαθµό ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και εν γένει να υποστηρίξει τα έννοµα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 213/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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