Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:1/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:15/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 17η του
μήνα Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00π.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
868/12.1.2012 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 παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6)Μπραντζουκάκης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8] Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
9ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.1-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για ανάθεση σε δικηγόρο Αθηνών , για
παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου σχετικά με την από18-2-09 αίτηση
ακύρωσης της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. κατά της από 22/12/08
απόφασης του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Λευκάδας.
Εισηγήτρια: κα. Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος του Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
« Περιήλθε στην Νομική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας 1) διαβιβαστικό και
ενημερωτικό έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ,γραφείο νομικής υπηρεσίας
βάσει του οποίου, ο Δήμος Λευκάδας υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εκμετάλλευση
Λιμένα
Αναψυχής Λευκάδας με την εταιρεία Μαρίνα Λευκάδας ΑΕ , ως εκ τούτου καθίσταται
διάδικος και συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες, το διαβιβαστικό σημείωμα αναφέρει μεταξύ

των άλλων ότι στις 23/1/2012 συζητείται έπειτα από αναβολή ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας η από 18/2/2009 αίτηση ακυρώσεως της εταιρείας
ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε κατά της πρώην Ν.Α Λευκάδας, η οποία αφορά σε
διαφορά που προέκυψε από την σύμβαση της ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε μετά της
πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης .
Η ως άνω αίτηση ακύρωσης έχει ως αντικείμενο την ακύρωση της από 22/12/2008
απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α Λευκάδας με αριθμό 130/2008 και
μόνον ως προς το σκέλος αυτής αποφασίζει να παραμείνει ως έχει η υποχρέωση
της εταιρείας μας για καταβολή του ποσοστού 13% επί του ετήσιου συνόλου
εργασιών όλων των δραστηριοτήτων της μαρίνας.
Συνημμένα με την από 18/2/2009 αίτηση ακύρωσης έγγραφα είναι και ο ορισμός εκ
της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Δικηγορικής εταιρείας Φλογαίτη –
Σιούτη (Δικηγόροι Νομικοί Σύμβουλοι) Βασιλίσσης Σοφίας 27 στην Αθήνα
προκειμένου να εκπροσωπήσει την Πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας
ενώπιον του ΣΤ.Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την δικάσιμο της
5/10/2009 όπου θα εσυζητείτο αρχικά η ως άνω αίτηση ακύρωσης.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω κρίνω σκόπιμο και φρονώ ότι τον φάκελο της ως άνω
υπόθεσης τον έχει μελετήσει και επεξεργαστεί η ως άνω Δικηγορική εταιρεία ,
δεδομένου του γεγονότος ότι η ανωτέρω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα
συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που διαθέτει η
εν λόγω δικηγορική εταιρεία .
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας, να
αναθέσει και να καταστήσει
ειδικούς πληρεξουσίους, αντιπροσώπους και
αντικλήτους του Δήμου Λευκάδας τους:
1. Σπυρίδωνα Φλογαΐτη του Ιωάννη, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθήνας, δικηγόρο Αθήνας, με Α.Μ./Δ.Σ.Α. 7043, κάτοικο Αθήνας,
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ.27, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την
επωνυμία «Δικηγορική Εταιρεία Φλογαΐτης & Συνεργάτες», με Α.Μ./Δ.Σ.Α. 80057 και
έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 27.
2. Γλυκερία Σιούτη του Πάνου, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθήνας, δικηγόρο Αθήνας, Α.Μ./Δ.Σ.Α 8698, κάτοικο Αθήνας,
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 27, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία
«Δικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης – Σιούτη Δικηγόροι - Νομικοί Σύμβουλοι», με
Α.Μ./Δ.Σ.Α. 80057 και έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 27.
3. Απόστολο Σίνη του Κωνσταντίνου, δικηγόρο Αθήνας, Α.Μ./Δ.Σ.Α. 20198,
κάτοικο Αθήνας, Χαιρωνείας 1, προκειμένου:
(α) Να παραστούν από κοινού ή χωριστά ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας στη δικάσιμο της 23ης Ιανουαρίου 2012, ή σε οποιαδήποτε μετ΄
αναβολής δικάσιμο (Στ΄ Τμήμα - Εισηγήτρια: Πάρεδρος κα Παπαδημήτρη),
προκειμένου να αντικρούσουν την 1321/2009 αίτηση ακύρωσης της ανώνυμης
εταιρείας «ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.», η οποία στρέφεται κατά της νομιμότητας του
μέρους της 130/2008 απόφασης του Ν.Σ. της τέως Ν.Α. Λευκάδας, που αφορά στην
υποχρέωση της αιτούσας να καταβάλει ως μίσθωμα ποσοστό 13% επί του ετησίου
συνόλου εργασιών όλων των δραστηριοτήτων της Μαρίνας Λευκάδας .
(β) Να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη δικαστική ενέργεια που σχετίζεται με
την ως άνω ανάθεση».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
ανάθεση της παραπάνω υπόθεσης στη
Δικηγορική Εταιρεία Φλογαΐτης &
Συνεργάτες, σύμφωνα με την εισήγηση της δικηγόρου του Δήμου και με το άρθρο
72, παρ.ιστ του Ν.3852/10 .
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 παρ.ιστ του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,

ομόφωνα αποφασίζει
Αναθέτει
και καθιστά
ειδικούς πληρεξουσίους, αντιπροσώπους και
αντικλήτους του Δήμου Λευκάδας τους:
1. Σπυρίδωνα Φλογαΐτη του Ιωάννη, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθήνας, δικηγόρο Αθήνας, με Α.Μ./Δ.Σ.Α. 7043, κάτοικο Αθήνας,
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ.27, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την
επωνυμία «Δικηγορική Εταιρεία Φλογαΐτης & Συνεργάτες», με Α.Μ./Δ.Σ.Α. 80057 και
έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 27.
2. Γλυκερία Σιούτη του Πάνου, Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθήνας, δικηγόρο Αθήνας, Α.Μ./Δ.Σ.Α 8698, κάτοικο Αθήνας,
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 27, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία
«Δικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης – Σιούτη Δικηγόροι - Νομικοί Σύμβουλοι», με
Α.Μ./Δ.Σ.Α. 80057 και έδρα την Αθήνα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 27.
3. Απόστολο Σίνη του Κωνσταντίνου, δικηγόρο Αθήνας, Α.Μ./Δ.Σ.Α. 20198,
κάτοικο Αθήνας, Χαιρωνείας 1, προκειμένου:
(α) Να παραστούν από κοινού ή χωριστά ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας στη δικάσιμο της 23ης Ιανουαρίου 2012, ή σε οποιαδήποτε μετ΄
αναβολής δικάσιμο (Στ΄ Τμήμα - Εισηγήτρια: Πάρεδρος κα Παπαδημήτρη),
προκειμένου να αντικρούσουν την 1321/2009 αίτηση ακύρωσης της ανώνυμης
εταιρείας «ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.», η οποία στρέφεται κατά της νομιμότητας του
μέρους της 130/2008 απόφασης του Ν.Σ. της τέως Ν.Α. Λευκάδας, που αφορά στην
υποχρέωση της αιτούσας να καταβάλει ως μίσθωμα ποσοστό 13% επί του ετησίου
συνόλου εργασιών όλων των δραστηριοτήτων της Μαρίνας Λευκάδας .
(β) Να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη δικαστική ενέργεια που σχετίζεται με
την ως άνω ανάθεση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:15/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

