Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 8/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:79/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 20η του µήνα
Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.7127/ 14.3.2014
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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα-Μακρή Αικ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νίκ.
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής ,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
Η.∆. : της αριθ.8-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
3ο ΘΕΜΑ
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
«Aπόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για ορισµό δικηγόρου για υπόθεση
προσφυγής του πρώην ∆.Σφακιωτών».
Εισηγήτ: κ.Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η απο 12 Μαρτίου 2014 αίτηση του Ευσταθίου
Σκλαβενίτη δικηγόρου κατοίκου Λευκάδας µε την προσαρτώµενη σ'αυτήν κλήση του
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και την αριθ'201/2009 απόφαση
του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών δυνάµει της οποίας επάγονται τα ακόλουθα:
Στις 12-3-2014 επιδόθηκε προς αυτόν ως πληρεξούσιο δικηγόρο του ∆ήµου
Σφακιωτών,η υπ'αριθ'764 και µε ηµεροµηνία 6-3-2014 κλήση του Μονοµελούς
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου,αντίγραφο της οποίας σας προσάγω.∆υνάµει της
εν λόγω κλήσεως καλείται το Ν.Π.∆.∆ ∆ήµος Σφακιωτών να παρασταθεί στην
δικάσιµο της 6ης Μαίου 2014,ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ ενώπιον του
Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου,προς υποστήριξη προσφυγής του
∆ήµου Σφακιωτών κατά της µε αριθµό
1533/2005 απόφασης τουΝοµάρχη
Λευκάδας.
Επειδή οµως ο ∆ήµος Λευκάδας έχει υπεισέλθει στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
του πρώην ∆ήµου Σφακιωτών ,ως καθολικός διάδοχος του, εποµένως υποχρεώνεται
αυτός να παρασταθεί στην ως άνω δικάσιµο .

Επειδή σας προσάγω αντίγραφο της υπ'αριθ' 201/2009 απόφασης του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πατρών,Τµήµα Β',στην οποία αναγράφεται ότι ο ∆ήµος Σφακιωτών
παραστάθηκε δι'αυτού,δια δηλώσεως δυνάµει του Ν.2915/2001 και αυτός είναι ο
λόγος της επιδόσεως στο πόσωπό του της ανωτέρω κλήσεως.
Επειδή η ένδικη προσφυγή που είχε ασκήσει ο πρώην ∆ήµος Σφακιωτών κατά της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας µε ηµεροµηνία 28-9-2005 και µε αριθµό
κατάθεσης 115/5/10/2005 ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών,και η οποία
εκδικάζεται στην δικάσιµο της 6ης Μαίου 2014,ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου,έχει ιδιαίτερη σηµασία
για τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας και επιπλέον η υπόθεση αυτή απαιτεί
εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία,την οποία διαθέτω µιας και είναι συντάκτης της
ανωτέρω προσφυγής και έχει αναλάβει κατά το παρελθόν υποθέσεις του ∆ήµου
Λευκάδας και είναι γνώστης των σχετικών νοµοθεσιών,ώστε να µπορέσει ο ∆ήµος
Λευκάδας να προχωρήσει στην διερεύνηση της σχετικής υπόθεσης µε τις κατάλληλες
νοµικές διαδικασίες.
Περαιτέρω ζητά να εισηγηθώ προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
την χορήγηση προς αυτόν εντολής ανάθεσης της ανωτέρω υπόθεσης.
Ειδικότερα να του χορηγηθεί εντολή
α) Να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας, ο οποίος είναι Καθολικός διάδοχος του
∆ήµου Σφακιωτών,στην δικάσιµο της 6ης Μαίου 2014 ,ηµέρα Τρίτη και ωρα 10.30
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου και σε οποιαδήποτε
άλλη µε'αναβολή η µαταίωση δικάσιµο,προκειµένου να υποστηρίξει τα συµφέροντα
του Πρώην ∆ήµου Σφακωτών και ήδη ∆ήµου Λευκάδας,καθόσον την ένδικη
προσφυγή την είχε ασκήσει ο πρώην ∆ήµος Σφακιωτών κατά της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Λευκάδας µε ηµεροµηνία 28/9/2005 και µε αριθµό κατάθεσης
115/2005 ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών,έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας και επιπλέον η υπόθεση αυτή απαιτεί
εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία,την οποία διαθέτει ,καθόσον είναι συντάκτης της
ανωτέρω προσφυγής,έχει αναλάβει κατά το παρελθόν παρόµοιες υποθέσεις του
∆ήµου Λευκάδας και είναι γνώστης των σχετικών νοµοθεσιών ,ώστε να µπορέσει ο
∆ήµος Λευκάδας να προχωρήσει στην υποστήριξη της ένδικης προσφυγής µε τις
κατάλληλες νοµικές διαδικασίες.
β) Να του χορηγηθεί εντολή να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας ως διάδοχο του
πρώην ∆ήµου Σφακιωτών κατά την ως άνω δικάσιµο η σε οποιαδήποτε άλλη µετά
απο αναβολή η µαταίωση δικάσιµο του ανωτέρω δικαστηρίου,να καταθέσει
υπόµνηµα και Προσαθήκη-Αντίκρουση του ∆ήµου Λευκάδας και γενικά να προβεί σε
όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου
Λευκάδας στην ανωτέρω υπόθεση.
γ) Να επισπευθεί η διαδικασία ώστε έγκαιρα να ληφθεί και να επιδοθεί προς αυτόν η
ως άνω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να προετοιµασθεί
σωστά για την υποστήριξη της ένδικης προσφυγής ενώπιον του αρµοδίου διοικητικού
δικαστηρίου.
Για τους παραπάνω λόγους,
Εισηγούµαι να χορηγηθεί εντολή στο
∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Λευκάδας Ευστάθιο Σκλαβενίτη
α) Να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας, ο οποίος είναι Καθολικός διάδοχος του
∆ήµου Σφακιωτών,στην δικάσιµο της 6ης Μαίου 2014 ,ηµέρα Τρίτη και ωρα 10.30
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου και σε οποιαδήποτε
άλλη µε'αναβολή η µαταίωση δικάσιµο,προκειµένου να υποστηρίξει τα συµφέροντα
του Πρώην ∆ήµου Σφακωτών και ήδη ∆ήµου Λευκάδας,καθόσον την ένδικη
προσφυγή την είχε ασκήσει ο πρώην ∆ήµος Σφακιωτών κατά της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Λευκάδας µε ηµεροµηνία 28/9/2005 και µε αριθµό κατάθεσης
115/2005 ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών,έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας και επιπλέον η υπόθεση αυτή απαιτεί

εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία,την οποία διαθέτει ,καθόσον είναι συντάκτης της
ανωτέρω προσφυγής,έχει αναλάβει κατά το παρελθόν παρόµοιες υποθέσεις του
∆ήµου Λευκάδας και είναι γνώστης των σχετικών νοµοθεσιών ,ώστε να µπορέσει ο
∆ήµος Λευκάδας να προχωρήσει στην υποστήριξη της ένδικης προσφυγής µε τις
κατάλληλες νοµικές διαδικασίες.
β) Να του χορηγηθεί εντολή να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας ως διάδοχο του
πρώην ∆ήµου Σφακιωτών κατά την ως άνω δικάσιµο η σε οποιαδήποτε άλλη µετά
απο αναβολή η µαταίωση δικάσιµο του ανωτέρω δικαστηρίου,να καταθέσει
υπόµνηµα και Προσαθήκη-Αντίκρουση του ∆ήµου Λευκάδας και γενικά να προβεί σε
όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου
Λευκάδας στην ανωτέρω υπόθεση».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή, να αποφασίσει για τη
χορήγηση εντολής στο δικηγόρο Ευστάθιο Σκλαβενίτη, σύµφωνα µε την παραπάνω
εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στο ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιο
Σκλαβενίτη,
α) Να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας, ο οποίος είναι Καθολικός διάδοχος του
∆ήµου Σφακιωτών,στην δικάσιµο της 6ης Μαίου 2014 ,ηµέρα Τρίτη και ωρα 10.30
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου και σε οποιαδήποτε
άλλη µε'αναβολή η µαταίωση δικάσιµο,προκειµένου να υποστηρίξει τα συµφέροντα
του Πρώην ∆ήµου Σφακωτών και ήδη ∆ήµου Λευκάδας,καθόσον την ένδικη
προσφυγή την είχε ασκήσει ο πρώην ∆ήµος Σφακιωτών κατά της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Λευκάδας µε ηµεροµηνία 28/9/2005 και µε αριθµό κατάθεσης
115/2005 ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών,έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα
συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας και επιπλέον η υπόθεση αυτή απαιτεί
εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία,την οποία διαθέτει ,καθόσον είναι συντάκτης της
ανωτέρω προσφυγής,έχει αναλάβει κατά το παρελθόν παρόµοιες υποθέσεις του
∆ήµου Λευκάδας και είναι γνώστης των σχετικών νοµοθεσιών ,ώστε να µπορέσει ο
∆ήµος Λευκάδας να προχωρήσει στην υποστήριξη της ένδικης προσφυγής µε τις
κατάλληλες νοµικές διαδικασίες.
β) να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας ως διάδοχο του πρώην ∆ήµου Σφακιωτών
κατά την ως άνω δικάσιµο η σε οποιαδήποτε άλλη µετά απο αναβολή η µαταίωση
δικάσιµο του ανωτέρω δικαστηρίου, να καταθέσει υπόµνηµα και ΠροσαθήκηΑντίκρουση του ∆ήµου Λευκάδας και γενικά να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες
ενέργειες για την προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου Λευκάδας στην ανωτέρω
υπόθεση».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 79/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

