ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 6ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 72
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
15:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 2877/16-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
1. Κοντοµίχης Ευάγγελος
2. Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Βλάχος Ευστάθιος
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
6. Γρηγόρη Ασπασία
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
7. Βικέντιος Νικόλαος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8. Σκληρός Παναγιώτης
9. Αραβανής Βασίλειος
9. Βλάχος Κων/νος
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. Καββαδάς Αθανάσιος
11. Κατηφόρης Χρήστος
11. Σκληρός Φίλιππος
12. Φίλιππας Γεώργιος
12. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
13. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
13. Θερµός Ευάγγελος
14. Παπαδόπουλος Ανδρέας
14.
15. Τριλίβας Χρήστος
15.
16. Καρφάκη Μαριάννα
16.
17. Κατωπόδη Ευανθία
17.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
18. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
18.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
19. Ζουριδάκης Ευτύχιος
19. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
20.
20. Καββαδάς Θωµάς
21. Γληγόρης Κων/νος
21.
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, προσήλθε κατά
22.
22. την έναρξη της συζήτησης του 1ου θέµατος της Η.∆.
23.
23.
24.
24.
25.
25.
26.
26.
27.
27.
28.
28.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι ένα (21) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 6/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. περί συµµετοχής του ∆ήµου Λευκάδας ως µετόχου µαζί µε άλλους µετόχους που αποτελούν την
LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης µε µοναδικό θέµα τον ορισµό δικηγόρου
για εκπροσώπηση της ως άνω εταιρείας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στην δικάσιµο 7-4-2017
ή σε άλλη µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατά της αγωγής του Φίλιππου Μεσσήνη εναντίον της LEADER
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
Μαυρέτα Καρύδη, ∆ικηγόρος ∆ήµου

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η αριθ’πρωτ.26861/30-12-2016 αγωγή του Φίλιππου Μεσσήνη κατά
της Λίντερ Αναπτυξιακής Εταιρείας µε τον διακριτικό τίτλο ΑΝΑΛΕ ΑΕ, η οποία εισάγεται για να
εκδικασθεί µε την διαδικασία των εργατικών διαφορών στις 7-4-2017 ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας και η οποία έχει ως αίτηµά της να καταδικαστεί η εναγόµενη εταιρεία να του
καταβάλει το ποσόν των 162.000,00 ευρώ ως αµοιβή για το χρονικό διάστηµα από 1-1-2011 έως και
31-12-2015.
Επειδή εκκρεµεί για την ως άνω διαφορά απόφαση εκ του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
Λύσης της ως άνω εταιρείας
Επειδή εκκρεµεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας απόφαση περί προσωρινής
διοίκησης της ως άνω εταιρείας .
Επειδή εν προκειµένω ο ∆ήµος έχει άµεσο έννοµο συµφέρον εκ της ως άνω δίκης, ως µέτοχος
της ως άνω εταιρείας .
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας δέον όπως συµµετάσχει στην ως άνω δίκη είτε µε πρόσθετη η κύρια
παρέµβαση υπέρ της Λιντερ Αναπτυξιακής. Σε διαφορετική περίπτωση δύναται οµού µετά των άλλων
µετόχων να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση άµεσα και να αποφασίσουν περί ορισµού
δικηγόρου για εκπροσώπηση της ως άνω εταιρείας. ∆ιότι αν ερηµοδικήσει η Λίντερ θα εκδοθεί εις βάρος
της µία ακόµα απόφαση .
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να ληφθεί άµεσα απόφαση από το ∆.Σ του ∆ήµου Λευκάδας περί συµµετοχής του
∆ήµου Λευκάδας, µε κάθε νόµιµο τρόπο στην ως άνω υπόθεση.
Ήτοι: Να συγκαλέσει ως µέτοχος εκπροσωπών το 21% του µετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία
ΑΝΑΛΕ ΑΕ , έκτακτη Γενική Συνέλευση µετά των άλλων µετόχων, την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
και την ΠΕ∆ΙΝ µε αποκλειστικό θέµα την εκπροσώπηση της ως άνω εταιρείας ενώπιον του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά τη δικάσιµο της 7ης-4-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή
µαταίωση αυτού, κατά της αγωγής του Φίλιππου Μεσσήνη και επιπλέον να αποφασίσει εάν θα ασκήσει
πρόσθετη ή κύρια παρέµβαση στην ως άνω δίκη ως µέτοχος, δια της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Λευκάδας.»
Στη συνέχεια, ενηµέρωσε περαιτέρω για το θέµα, η δικηγόρος του ∆ήµου κα Μαυρέτα Καρύδη.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεννέα (19) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισαν τρεις (3) οι κ.κ. Κατωπόδη Ευανθία, Καββαδάς Θωµάς και Γληγόρης Κων/νος.
Ο κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, ψηφίζει µε την επιφύλαξη όλες οι ενέργειες να είναι νόµιµες.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας ως µετόχου, µαζί µε άλλους µετόχους που αποτελούν την
LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης µε µοναδικό θέµα τον ορισµό
δικηγόρου για εκπροσώπηση της ως άνω εταιρείας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
στην δικάσιµο 7-4-2017 ή σε άλλη µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατά της αγωγής του Φίλιππου
Μεσσήνη εναντίον της LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε.
Να ασκήσει πρόσθετη η κύρια παρέµβαση στην ως άνω δίκη ως µέτοχος, δια της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 72/2017.
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