Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:20/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:137/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 2η του μήνα
Iουλίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονομική
Επιτροπή
του
Δήμου
μετά
την
αριθ.πρωτ.18544/28.6.2013 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 εξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα-Μακρή Αικ.
6) Σκιαδά Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτρης
Μπραντζουκάκης Νικ.
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
4ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.20-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του
Δήμου, για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας,
κατά τη δικάσιμο την 5-7-13 ή σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή δικάσιμο, της
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Μαρ.Ανυφαντή κ.λπ, κατά του Δήμου
Λευκάδας.
Εισηγήτ: Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
“Περιήλθε στην υπηρεσία μου η απο 31-5-2013 αίτηση της Μαρίας Ανυφαντή και
άλλων δεκατριών υπαλλήλων του Δήμου Λευκάδας η οποία απευθύνεται ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Αίτημα της ως άνω αίτησης είναι να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα ,να παρασχεθεί η
δυνατότητα στους αιτούντες η τον αντιπρόσωπό τους Μιχάλη Τσουμάνη , Δικηγόρο
να πάρουν άδεια ώστε να προβούν στην ανάληψη του κατασχεθέντος ποσού των
127.081 ,16 ευρώ που είναι δεσμευμένο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
κατάστημα Λευκάδας για λογαριασμό των πρώτων εις βάρος του Δήμου Λευκάδας .
Η ως άνω απαίτηση των υπαλλήλων προέρχεται απο την αριθ'260/2011 απόφαση
του Διοικητικού Εφετείου Πατρών ,κατά της οποίας ο Δήμος Λευκάδας έχει ασκήσει
αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναμένεται να
προσδιορισθεί δικάσιμος.

Στην ως άνω αίτηση εφόσον ο Δήμος δεν παρασταθεί οι αιτούντες θα λάβουν το ως
άνω ποσόν και ο Δήμος θα είναι εκτεθειμένος.
Επειδή υπάρχει άμεση ανάγκη να υπερασπισθεί τα δικαιώματά του ο Δήμος
Λευκάδας
Επειδή έχει έννομο συμφέρον προς τούτο
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
να χορηγηθεί επειγόντως εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη , να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την
δικάσιμο της 5/7/2013 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ' άναβολή δικάσιμο και να
υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας κατά της αίτησης της Μαρίας
Ανυφαντή και άλλων υπαλλήλων του Δήμου Λευκάδας και εν γένει να υποστηρίξει
τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο “.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να χορηγήσει εντολή στη
Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 5/7/2013 η σε
οποιαδήποτε άλλη μετ' άναβολή δικάσιμο, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά την δικάσιμο
της 5/7/2013 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ' άναβολή δικάσιμο, και να υπερασπίσει τα
δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας κατά της αίτησης της Μαρίας Ανυφαντή και άλλων
υπαλλήλων του Δήμου Λευκάδας και εν γένει να υποστηρίξει τα συμφέροντα του
Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 137/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

