Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:24/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:162/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 6η του μήνα
Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.22073/ 2.8.2013
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 πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Ζουριδάκης Ευτύχιος
4) Σάντα-Μακρή Αικ.
5) Σκιαδά Ζωή

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης Δημήτρης
Μπραντζουκάκης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.24-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου , σχετικά με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της
Ειρ.Βεργίνη κ.λπ. κατά του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητ : Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου
Η Eσηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθαν στην υπηρεσία μου οι αριθ' 23/2013και 35/2013 προσφυγή και αίτηση
αναστολής των Ειρήνης Βεργίνη, της ομόρρυθμης εταιρείας <<Ν.Τσιρίμπασης και
Σια ΟΕ>>της Κωνσταντίνας Κούρτη, της Μαρίνας Γράψα, κατά του ΟΤΑ με την
επωνυμία Δήμος Λευκάδας.
Αίτημα των ως άνω ενδίκων μέσων είναι να ακυρωθούν α)οι αριθ'174/2013
απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Λευκάδας, περί παραχωρήσεως απο το εσωτερικό
πλακόστρωτο τμήματος της πλατείας παραλίας Λευκάδος, β)η αριθ'27/2013
απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας περί παραχωρήσεως για την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων απο φορείς και επαγγελματίες που ενδιαφέρονται απο
το εσωτερικό πλακόστρωτο τμήματος της πλατείας παραλίας Λευκάδας γ) Την αριθ'
42/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί παραχωρήσεως για την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων, απο φορείς και επαγγελματίες που ενδιαφέρονται ,απο
το εσωτερικό πλακόστρωτο τμήματος της πλατείας παραλίας Λευκάδος.
δ) Το αριθ'42/2013 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Λευκάδας για την κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος

κοινοχρήστου χώρου της πλατείας παραλίας της πόλης της Λευκάδας για τη
διεξαγωγή έκθεσης βιβλίου, εκ τούτου θα πρέπει να καταβάλλει το ως άνω ποσόν
που επιτάσσεται με την απόφαση .
ε) Το αριθ'126/2013 πρακτικό συνεδριάσεως της οικονομικής επιτροπής του Δήμου
Λευκάδας για την επικύρωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος παραλίας
Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας για την διοργάνωση έκθεσης βιβλίου.
Περαιτέρω με την ως άνω αίτηση διατάσσεται με πράξη του ως άνω προέδρου του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου να αποσταλούν υπηρεσιακές απόψεις ως και
αποστολή φακελου, εντός είκοσι ημερών απο την κοινοποίηση των ως άνω
δικογράφων προς το Δήμο Λευκάδας.
Προς τούτο πρέπει να αποσταλούν άμεσα οι υπηρεσιακές απόψεις του Δήμου
Λευκάδας ως και ο σχετικός φάκελλος.
Για το λόγο αυτό,
εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
να χορηγηθεί επειγόντως εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα
Καρύδη να συντάξει υπηρεσιακές απόψεις η υπόμνημα κατά της αριθ'23/2013 και
35/2013 προσφυγής της Ειρήνης Βεργίνη, της ομόρρυθμης εταιρείας με την
επωνυμία Ν.Τσιρίμπασης και Σια ΟΕ κ.λπ. . και εν γένει να υποστηρίξει τα
συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο ”.
Kατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να χορηγήσει εντολή,
στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να συντάξει υπηρεσιακές
απόψεις η υπόμνημα κατά της αριθ'23/2013 και 35/2013 προσφυγής της Ειρήνης
Βεργίνη, της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία Ν.Τσιρίμπασης και Σια ΟΕ
κ.λπ., 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 συντάξει
υπηρεσιακές απόψεις η υπόμνημα κατά της αριθ'23/2013 και 35/2013 προσφυγής
της Ειρήνης Βεργίνη, της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία Ν.Τσιρίμπασης
και Σια ΟΕ κ.λπ. . και εν γένει να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας με
κάθε νόμιμο μέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 162/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

