ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 305/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 4 του µήνα ∆εκεµβρίου
του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 25650/3-11-2015 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά
την δικάσιµο της 13-01-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατά της
προσφυγής του Σπυρίδωνα Ανυφαντή που στρέφεται εναντίον του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου
Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, ∆ικηγόρος ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η απο 04-6-2010 και αριθµό κατάθεσης 196/2010 προσφυγή του αντιδίκου
µας, η οποία στρέφεται κατά του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου Λευκάδας καθολικός διάδοχος του
οποίου είναι ο ∆ήµος Λευκάδας, δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Οτι στο Νυδρί Λευκάδας διατηρεί επιχείρηση ενοικιάσεως µοτοποδηλάτων , αυτοκινήτων , µηχανών
κλπ, ότι , τoυ κοινοποιήθηκε η µε αριθµό πρωτ.181/5-5-2010 πράξη ταµειακής βεβαίωσης του ∆ήµου
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Ελλοµένου των οφειλών του 2005,2006 και 2007 για συνολικό ποσό οφειλών 3.675,11 ευρώ, για
δηµοτικό τέλος 2%.
Περαιτέρω ζητά να ακυρωθεί η ως άνω πράξη βεβαίωσης , διότι δήθεν στερείται παντελούς
δικαιολογητικής βάσης, και συγκεκριµένα δεν υφίσταται αιτιολογηµένη απόφαση επιβολής προστίµου,
δεν υφίσταται σχετική έκθεση δηµοτικού οργάνου και για δήθεν υπάρχει παράλειψη προηγούµενης
ακρόασης αυτού.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο ως καθολικός διάδοχος του ∆ήµου
Λευκάδας
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγήσει εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, να αποκρούσει την απο
04-06-2010 και αριθµό κατάθεσης 196/2010 προσφυγή του Ανυφαντή Σπυρίδωνος του Θεοφάνη
που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας ως καθολικού διαδόχου του ∆ήµου Ελλοµένου , η οποία
απευθύνεται ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού
Λευκάδας, κατά την δικάσιµο 13-01-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο
που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Να συντάξει υπόµνηµα ή τυχόν πρόσθετους λόγους και εν γένει δε, κάθε διαδικαστική ενέργεια η
οποία ήθελε απαιτηθεί για την υποστήριξη των έννοµων συµφερόντων του ∆ήµου Λευκάδας .»
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 στην ∆ικηγόρο ∆ήµου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, να αποκρούσει την απο 04-062010 και αριθµό κατάθεσης 196/2010 προσφυγή του Ανυφαντή Σπυρίδωνος του Θεοφάνη, που
στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας ως καθολικού διαδόχου του ∆ήµου Ελλοµένου , η οποία
απευθύνεται ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού
Λευκάδας, κατά την δικάσιµο 13-01-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο
που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Να συντάξει υπόµνηµα ή τυχόν πρόσθετους λόγους και εν γένει δε, κάθε διαδικαστική ενέργεια η
οποία ήθελε απαιτηθεί για την υποστήριξη των έννοµων συµφερόντων του ∆ήµου Λευκάδας .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 305/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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