ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 2/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 8 του µήνα Ιανουαρίου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 118/4-1-2019 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1
Χαλικιάς Ευάγγελος
2 Γιαννιώτης Οδυσσέας
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Σέρβος Κων/νος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Περδικάρης Αθανάσιος
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 2 εκτός ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για ορισµό συµβολαιογράφου, προς σύνταξη ειδικού
πληρεξουσίου προς παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Αρείου Πάγου
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός
ηµερήσιας διάταξης θέµατος περί ορισµό συµβολαιογράφου, προς σύνταξη ειδικού πληρεξουσίου προς
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Αρείου Πάγου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγηση της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«∆υνάµει της αριθ. 328/2018 απόφασης της Ο.Ε., χορηγήθηκε εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου
Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας
κατά την συνεδρίαση του ∆’ Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου, στις 11-1-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη
µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο να καταθέσει προτάσεις, να αποκρούσει την αίτηση αναίρεσης του Ιωάννη
Κατωπόδη και Γεώργιου Κατωπόδη που στρέφεται κατά της αριθ’ 4/2016 απόφασης του Μονοµελούς
Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας και κατά του ∆ήµου Λευκάδας, µε κάθε νόµιµη διαδικαστική πράξη ήθελε
απαιτηθεί, εν γένει δε να υποστηρίξει όλα τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
Περαιτέρω υπάρχει ανάγκη να χορηγήσει ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα ο ∆ήµαρχος Λευκάδας
Κωνσταντίνος ∆ρακονταειδής για την ως άνω παράσταση.
Ο επιτετραµµένος συµβολαιογράφος κ. Σπυρίδων Αρβανίτης ο οποίος είναι και κατά χρονολογική
σειρά εγγραφής ως µέλος, ο πρώτος στο Σύλλογο Συµβολαιογράφων περιφέρειας Νοµού Λευκάδας,
εισηγείται να ορισθεί ο ίδιος προς σύνταξη της ως άνω συµβολαιογραφικής πράξης του ειδικού
πληρεξουσίου στο οποίο µεταξύ άλλων το περιεχόµενο αυτού θα αναφέρει ότι ο Κωνσταντίνος ∆ρακονταειδής
µε την ιδιότητα του ∆ηµάρχου Λευκάδας, παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου
Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Λευκάδας και να αποκρούσει την αίτηση αναίρεσης
του Ιωάννη Κατωπόδη και Γεώργιου Κατωπόδη που στρέφεται κατά της αριθ’4/2016 απόφασης του
Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας και κατά του ∆ήµου Λευκάδας, η οποία εκδικάζεται ενώπιον
του ∆’ Πολιτικού τµήµατος του Αρείου Πάγου στην συνεδρίαση 11-1-2019 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή ή
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µαταίωση δικάσιµο, να παρίσταται ενώπιον του Εισηγητή ∆ικαστή όποτε ήθελε απαιτηθεί και εν γένει να
υπερασπίσει τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας
ΓΙΑ ΤΟΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εξ όλων των παραπάνω εισηγούµαι ότι πρέπει να ανατεθεί η χορήγηση ορισµού συµβολαιογράφου
προς σύνταξη της συµβολαιογραφικής πράξης του ειδικού Πληρεξουσίου ∆ήµου Λευκάδας , στον
προτεινόµενο από τον ίδιο, κ. Σπύρο Αρβανίτη συµβολαιογράφο Λευκάδας, κάτοικο Λευκάδας.
Ακολούθως ο επιτετραµµένος στα Κρατικά συµβόλαια, συµβολαιογράφος κ. Σπυρίδων Αρβανίτης ο
οποίος είναι και κατά χρονολογική σειρά εγγραφής ως µέλος ο πρώτος στο Σύλλογο Συµβολαιογράφων
περιφέρειας Νοµού Λευκάδας, εισηγείται να ορισθεί ο ίδιος ως άνω συµβολαιογράφος Λευκάδας προς
σύνταξη της ως άνω συµβολαιογραφικής πράξης.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Ορίζει τον συµβολαιογράφο Λευκάδας, κ. Σπυρίδωνα Αρβανίτη, για την σύνταξη της ως άνω
συµβολαιογραφικής πράξης του ειδικού πληρεξουσίου στο οποίο µεταξύ άλλων το περιεχόµενο αυτού θα
αναφέρει ότι ο Κωνσταντίνος ∆ρακονταειδής µε την ιδιότητα του ∆ηµάρχου Λευκάδας, παρέχει ειδική
πληρεξουσιότητα στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο
Λευκάδας και να αποκρούσει την αίτηση αναίρεσης του Ιωάννη Κατωπόδη και Γεώργιου Κατωπόδη που
στρέφεται κατά της αριθ’4/2016 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας και κατά του
∆ήµου Λευκάδας, η οποία εκδικάζεται ενώπιον του ∆’ Πολιτικού τµήµατος του Αρείου Πάγου στην συνεδρίαση
11-1-2019 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, να παρίσταται ενώπιον του Εισηγητή
∆ικαστή όποτε ήθελε απαιτηθεί και εν γένει να υπερασπίσει τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 2/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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