Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:12/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:114/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 9η του
μήνα Μαίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 11079/4.5.2012
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 εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Μεσσήνη Κερασούλα
7) Mαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος
9) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
4ο ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.12-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο
του Δήμου, προς παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά τη δικάσιμο της 25-52012 , η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο.
Εισηγ: κα.Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου
H Εισηγήτρια ανέφερε ότι :
«Περιήλθε στην υπηρεσία μου η αριθ’5683/09/03/2012 1)αγωγή του Παναγιώτη
Κοψιδά του 2) Ευάγγελου Κοψιδά 3) Πέτρου Κοψιδά 4) Ελευθερίου Κοψιδά 5)
Τιμοθέου Κοψιδά 6) Ελένης συζύγου Ιωάννου Παρούση 7) Μαρία Κοψιδά ,8) Ζωή
Κοψιδά 9) Δημήτρως Ζαβερδινού ,10) Πηνελόπης Γαλιάκη ,κατά του Ν.Π.Δ.Δ με την
επωνυμία Δήμος Λευκάδας .Σύμφωνα δε με την ως άνω αγωγή αιτείται 1) να
αναγνωρισθούν οι ως άνω ότι είναι συγκύριοι κατά τα ποσοστά που ιστορούν στην
αγωγή τους και 2) Να αποδοθεί από το Δήμο Λευκάδας εμβαδόν 172,193 τ.μ .
Συνεπώς δυνάμει του ως άνω περιεχομένου της αιτήσεως , κρίνω σκόπιμο ο
Δήμος Λευκάδας να προβεί περαιτέρω σε αυτοψία του ακινήτου δια των οργάνων
των Τεχνικών υπηρεσιών του και εν συνεχεία εφόσον διαπιστώσει ότι τα τμήματα
εκείνα του ακινήτου που αναφέρεται η αιτούσα ανήκουν η δεν ανήκουν στον Δήμο

Λευκάδας να παρασταθεί η μη ανάλογα στο ως άνω Δικαστήριο και να υποστηρίξει
τα νόμιμα συμφέροντά του.
Εξ όλων των παραπάνω εισηγούμαι ότι πρέπει να χορηγηθεί εντολή για να
υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας ,η Μαυρέτα Ν.Καρύδη Δικηγόρος
του Δήμου Λευκάδας , να παρασταθεί κατά την δικάσιμο της 25/5/2012 η σε
οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας η οποιουδήποτε άλλου πρώτου η δεύτερου βαθμού Δικαστηρίου και να
υποστηρίξει τα έννομα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας με κάθε τρόπο ».
Κατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε την Επιτροπή να
αποφασίσει για τη χορήγηση εντολής στη Μαυρέτα Ν.Καρύδη Δικηγόρο του Δήμου
Λευκάδας, για να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας και να
παρασταθεί κατά την δικάσιμο της 25/5/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή
δικάσιμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας η οποιουδήποτε άλλου
πρώτου η δεύτερου βαθμού Δικαστηρίου.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή στη Μαυρέτα Ν.Καρύδη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, για να
υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας και να παρασταθεί κατά την
δικάσιμο της 25/5/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας η οποιουδήποτε άλλου πρώτου η δεύτερου
βαθμού Δικαστηρίου, σχετικά με τις αγωγές του 1)Παναγιώτη Κοψιδά του 2)
Ευάγγελου Κοψιδά 3) Πέτρου Κοψιδά 4) Ελευθερίου Κοψιδά 5) Τιμοθέου Κοψιδά 6)
Ελένης συζύγου Ιωάννου Παρούση 7) Μαρία Κοψιδά ,8) Ζωή Κοψιδά 9) Δημήτρως
Ζαβερδινού ,10) Πηνελόπης Γαλιάκη ,κατά του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δήμος
Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 114/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

