Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:27/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:228/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 24η του
μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
25346/20.9.2012 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 εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
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ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικ.
Σάντα-Μακρή Αικατερ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.27-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου για
παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας
κατά την δικάσιμο της 24/9/012 η οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο,
σχετικά με αγωγή του Ναπολέοντα Πατρίκιου.
Εισηγ: κα.Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε τα παρακάτω:
“ Περιήλθε στην υπηρεσία μου η από 20/12/2012 αγωγή του Ναπολέοντα Πατρίκιου
η οποία απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας σύμφωνα με την οποία
ζητά να υποχρεωθεί ο Δήμος Λευκάδας να αποδώσει το ποσόν των 5.099,75 ευρώ
με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας απο την 30-10-2005 και έως την πλήρη και
ολοσχερή εξόφληση της απαίτησης του.
Η πιο πάνω απαίτηση προέρχεται απο συμφωνία με τον διευθυντή του δημοτικού
σχολείου Κο Αναστάσιο Βουκελάτο ,ο οποίος ενεργούσε ως Πρόεδρος της Σχολικής
Επιτροπής του πρώην Δήμου Απολλωνίων με τον ενάγοντα για κατασκευή επίπλων
του Δημοτικού σχολείου Αγίου Πέτρου και συγκεκριμένα τεσσάρων βάσεων
υπολογιστών και μιας βάσης φωτοτυπικού εξι βιβλιοθηκών και δύο ντουλαπιών.
Περαιτέρω η αγωγή στρέφεται και κατά της σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Λευκάδας και ζητά να αποδώσει το ως άνω ποσόν των 5.099,75 ευρώ με τους
νόμους τόκους αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Λευκάδας, να δοθεί άμεσα εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, να
παρασταθεί και να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο
μέσο κατά την ως άνω δικάσιμο 24/9/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή
δικάσιμο”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να χορηγήσει εντολή
στη δικηγόρο του Δήμου , κα.Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί και να υπερασπίσει
τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο κατά την ως άνω δικάσιμο
24/9/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του Δήμου , κα.Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί και
να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο κατά την
ως άνω δικάσιμο 24/9/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο, σχετικά
με αγωγή του Ναπολέοντα Πατρίκιου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 228/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

