ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 503/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.:76629/28-11-2020 (ΦΕΚ 5255/τ.Β΄/28-11-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου
Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 21996/4-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
-----2 Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
4 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Τυπάλδος Νικόλαος
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9 Γαζής Αναστάσιος
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, αίτησης του ∆ήµου
Λευκάδας µε την ιδιότητά του ως µετόχου µεταξύ άλλων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ΕΤΙΝ ΑΕ για τον
διορισµό προσωρινής διοίκησης της ως άνω ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΕ (ΕΤΙΝ ΑΕ).
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην δικηγόρο του ∆ήµου µε
πάγια αντιµισθία κα Μαυρέτα Καρύδη, η οποία κατέθεσε την γνωµοδότησή της επί του θέµατος, που έχει ως εξής:
«Με το µε αριθµό 14084/29-4-2002 συµβόλαιο της Συµβολαιογράφου Λευκάδας Ακριβούλας
Βλασσοπούλου, το οποίο δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο ΦΕΚ 3741/27-5-2002, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, συστάθηκε η
ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΕ (ΕΤΙΝ ΑΕ), µε αρχικό µετοχικό
κεφάλαιο εβδοµήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ (73.375 €) και έδρα το ∆ήµο Λευκάδας. Στη
συνέχεια η προαναφερθείσα ανώνυµη εταιρία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Τµήµατος
Εµπορίου της Νοµαρχίας Λευκάδας και έλαβε αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών 51830/91-Β-02-1 και ΓΕΜΗ
16342443000.
Ακολούθησε η παρακάτω τροποποίηση του καταστατικού της: α) τροποποίηση της επωνυµίας της
εταιρείας σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΤΙΝ ΑΕ» και του σκοπού της
(ΦΕΚ 4652/9-6-2003).
Όσον αφορά στο µετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρίας, µετά και από την τελευταία αύξησή του στις 4-52003 (ΦΕΚ 6178/2003) ανήλθε στο ποσό των διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδοµήντα πέντε
ευρώ (249.475 €), διαιρεµένο σε οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (8.500) ονοµαστικές µετοχές.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρίας η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα καθώς και τις διατάξεις του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(ΦΕΚ 4652/2003), γενικός σκοπός της εταιρείας είναι:
α. Η στήριξη της περιφερειακής πολιτικής για την ανάπτυξη του τουρισµού.
β. Η παροχή πληροφόρησης και στήριξης στους φορείς του τουρισµού,
γ. Η διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση µελετών που αφορούν την τουριστική αγορά
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δ. Η εφαρµογή, διαχείριση και αξιοποίηση κοινοτικών, εθνικών και περιφερειακών προγραµµάτων,
ε) Η υλοποίηση προγραµµάτων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
στ) Η πιστοποίηση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών στον τουρισµό σε περιφερειακό
επίπεδο,
ζ) Η υποστήριξη σε ενέργειες τουριστικής δραστηριότητας,
η) Η εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο της ΠΙΝ θέσεων και προτάσεων σε σχέση µε τον τουρισµό.
Το τελευταίο ∆.Σ. της εταιρείας εκλέχθηκε µε την από 30-6-2011 απόφαση της γενικής συνέλευσης των
µετόχων (ΦΕΚ 1192/2012) µε τριετή θητεία, η οποία έληγε την 30-6-2014.
Ακολούθως, µε την από 27-8-2014 απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων παρατάθηκε η θητεία του ∆.Σ., ώστε να
συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση για την εκλογή νέου ∆.Σ. Με την από 9-1-2015 απόφαση της έκτακτης γενικής
συνέλευσης των µετόχων εκλέχθηκε νέο ∆.Σ. της εταιρείας, πλην όµως µε το υπ' αριθµ. 92128/15520/21-1-2016
έγγραφο του Τµήµατος Εµπορίου της Π.Ε. Λευκάδας κρίθηκε ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του Ν.
2190/1920 για την εν λόγω καταχώριση, λόγω µη τήρησης των άρθρων 26 και 32 του ανωτέρω νόµου και εν τέλει
µε το υπ' αριθµ. 2332/24-10-2016 έγγραφο του ΓΕΜΗ ανακλήθηκε το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.
Ως εκ τούτου, η εταιρεία στερείται σήµερα εκπροσώπησης.
Εξάλλου, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. οικ. 103758-17281/28-11-2016 έγγραφο του Τµήµατος Εµπορίου της
Π.Ε. Λευκάδας, η οποία είναι η εποπτεύουσα αρχή της ως άνω εταιρείας, η εταιρεία δεν έχει υποβάλει στην
Υπηρεσία οικονοµικές καταστάσεις για τις χρήσεις ετών 2012, 2013, 2014 και 2015 εγκεκριµένες από τις Γενικές
Συνελεύσεις, ήτοι: Πρακτικά ΓΣ, Εκθέσεις ∆Σ και Ελεγκτών, Ισολογισµούς, Προσαρτήµατα, Εφηµερίδες µε
Ισολογισµό και Προσκλήσεις µε τα αντίστοιχα παράβολα. Για τους ανωτέρω λόγους, η Υπηρεσία, ως εποπτεύουσα
αρχή, ζήτησε την λύση της εταιρείας κατ’ εφαρµογή του άρθρου 48§1 εδ. δ του Ν. 2190/1920.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως εποπτεύουσα αρχή, άσκησε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας την από 15-12-2016 αίτηση, µε την οποία ζητούσε την λύση της εταιρείας. Με την υπ’ αριθµ. 14/2017
απόφαση το ∆ικαστήριο έκρινε ότι απαιτείται ο διορισµός προσωρινής διοίκησης, ώστε να εκπροσωπηθεί η
εταιρεία κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Μετά την δηµοσίευση της αποφάσεως, οι µέτοχοι, κατέβαλαν
προσπάθειες για την συγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, όµως αυτό δεν κατέστη εφικτό.
Ακολούθως, η Π.Ι.Ν. από κοινού µε λοιπούς µετόχους της εταιρείας (ΠΕ∆ΙΝ, ∆ήµο Λευκάδας, ∆ήµο
Κέρκυρας, ∆ήµο Κεφαλονιάς) άσκησε ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας την από 21-12-2018
(αριθµ. εκθ. καταθ. 31/2018) αγωγή µε την οποία ζητούσε την λύση της εταιρείας κατ’ εφαρµογή του άρθρου 48Α
του Ν. 2190/1920. Με την υπ’ αριθµ. 2/2020 απόφαση το ∆ικαστήριο έκρινε ότι απαιτείται ο διορισµός προσωρινής
διοίκησης, ώστε να εκπροσωπηθεί η εταιρεία κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.
Έχοντας υπόψη ότι:
Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 69 ΑΚ, η οποία, όπως προκύπτει από τη γενικότητά της, εφαρµόζεται και στις
ανώνυµες εταιρείες (βλ. Ολ. ΑΠ 18/2001 ΕΕµπ∆ 2002 σελ. 274, ΑΠ 1392/2014 ΧρΙ∆ 2015 σελ. 98, ΑΠ 765/2005
Ελλ∆νη 2005 σελ. 1113, ΕφΘεσ 1106/2013 ΕπισκΕ∆ 2013 σελ. 711), προσωρινή διοίκηση σε νοµικό πρόσωπο
µπορεί να διορισθεί από το ∆ικαστήριο, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον, όπως είναι οι µέτοχοι
(βλ. ΕφΑθ 1282/2007 Ελλ∆νη 2007 σελ. 894, ΕφΑθ 1491/2007 Αρµ 2008 σελ. 1057, ΜονΠρωτΑθ 1882/2011 ΧρΙ∆
2011 σελ. 612).
Επειδή η εταιρεία ΕΤΙΝ ΑΕ για τους ανωτέρω λόγους στερείται εκπροσώπησης, η διοίκηση δε και
εκπροσώπηση της ανώνυµης εταιρείας µετά τη λήξη της θητείας του διοικητικού συµβουλίου εξασφαλίζεται µε
προσφυγή στη διάταξη του άρθρου 69 ΑΚ (βλ. Ολ. ΑΠ 5/2004 ∆ΕΕ 2004 σελ. 1005, ΑΠ 389/2010 ΕΕµπ∆ 2010
σελ. 918, ΕφΠειρ 198/2011 ΕΕµπ∆ 2011 σελ. 688, ΜΠρΘεσ 6890/2016 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ).
Επειδή για τους λόγους αυτούς κρίνεται επιβεβληµένος ο διορισµός προσωρινής διοίκησης της εταιρείας,
µε σκοπό την αντιµετώπιση των επειγουσών υποθέσεων του νοµικού προσώπου και την προπαρασκευή της
διαδικασίας για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών µέσα σε ορισµένη προθεσµία προς ανάδειξη αιρετής διοίκησης.
Επειδή τα πρόσωπα που προτείνονται και αποδέχονται να διοριστούν ως µέλη της προσωρινής διοίκησης
της εταιρείας είναι οι:
1. Σπύρος Σπύρου, πρώην Περιφερειάρχης.
2. Χαράλαµπος Βούλγαρης, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας.
3. Σπυρίδων Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων.
4. Παναγιώτης Βαρούχας, Αντιδήµαρχος Τουρισµού ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας.
5. Γιώργος Χονδρογιάννης, Πρόεδρος Εµπορικού Επιµελητηρίου Κέρκυρας.
6. Χρήστος Σκούρτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης.
7. Ολίβια Καρδακάρη, Γενική Γραµµατέας Περιφερειακού Συµβουλίου.
8. Βασίλειος Κοντός, µέλος HATTA.
9. Γεώργιος Ζούπας, ξενοδόχος, πρώην µέλος ∆.Σ. ΕΤΙΝ.
10. Αντώνιος ∆ουβίτσας, Περιφερειακός Σύµβουλος, πρώην µέλος ∆Σ ΕΤΙΝ.
11. Μανώλης Θερµός, Πρόεδρος Ξενοδόχων Λευκάδος.
12. Νίκη Κατωπόδη, πρώην Αντιδήµαρχος Λευκάδας.
13. Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕ∆ΙΝ, πρώην ∆ήµαρχος.
14. Σπυρίδων Γαλιατσάτος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Τουρισµού.
15. Χριστίνα Τετράδη, πρώην µέλος ΕΤΙΝ, µέλος Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδας.
16. Γιώργος Στασινόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων.
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17. Κωνσταντίνος Καποδίστριας, Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.
Επειδή κατά το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 1. Η Οικονοµική Επιτροπή
είναι συλλογικό όργανο, αρµόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονοµικής και διοικητικής
λειτουργίας του ∆ήµου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες:
θ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή µη όλων των
ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.
Για τους λόγους αυτούς
Εισηγούµαστε
1) Την άσκηση αιτήσεως ενώπιον του αρµόδιου Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας για τον διορισµό
προσωρινής διοίκησης της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΤΙΝ ΑΕ» µε σκοπό την αντιµετώπιση των επειγουσών υποθέσεων του νοµικού
προσώπου και την προπαρασκευή της διαδικασίας για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών µέσα σε ορισµένη προθεσµία
προς ανάδειξη αιρετής διοίκησης, την οποία θα συνυπογράψει µεταξύ των άλλων µετόχων και ο ∆ήµος Λευκάδας
σύµφωνα µε το ποσοστό της συµµετοχής του στο µετοχικό κεφάλαιο
2) Να προταθούν ως µέλη της προσωρινής διοίκησης οι:
1. Σπύρος Σπύρου, πρώην Περιφερειάρχης.
2. Χαράλαµπος Βούλγαρης, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας.
3. Σπυρίδων Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων.
4. Παναγιώτης Βαρούχας, Αντιδήµαρχος Τουρισµού ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας.
5. Γιώργος Χονδρογιάννης, Πρόεδρος Εµπορικού Επιµελητηρίου Κέρκυρας.
6. Χρήστος Σκούρτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης.
7. Ολίβια Καρδακάρη, Γενική Γραµµατέας Περιφερειακού Συµβουλίου.
8. Βασίλειος Κοντός, µέλος HATTA.
9. Γεώργιος Ζούπας, ξενοδόχος, πρώην µέλος ∆.Σ. ΕΤΙΝ.
10. Αντώνιος ∆ουβίτσας, Περιφερειακός Σύµβουλος, πρώην µέλος ∆Σ ΕΤΙΝ.
11. Μανώλης Θερµός, Πρόεδρος Ξενοδόχων Λευκάδος.
12. Νίκη Κατωπόδη, πρώην Αντιδήµαρχος Λευκάδας.
13. Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕ∆ΙΝ, πρώην ∆ήµαρχος.
14. Σπυρίδων Γαλιατσάτος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Τουρισµού.
15. Χριστίνα Τετράδη, πρώην µέλος ΕΤΙΝ, µέλος Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδας.
16. Γιώργος Στασινόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων.
17. Κωνσταντίνος Καποδίστριας, Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.
3) Τον ορισµό της ∆ικηγόρου του ∆ήµου Λευκάδας µε σχέση έµµισθης εντολής Μαυρέτας Ν.Καρύδη προκειµένου:
α) να συντάξει και καταθέσει ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου την παραπάνω αίτηση, β) να παραστεί ενώπιον
του αρµοδίου Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας ή οποιουδήποτε άλλου αρµόδιου ∆ικαστηρίου ή Αρχής σε κάθε
ορισθησοµένη δικάσιµο ή σε οιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή δικάσιµο, καταθέτοντας προτάσεις και υποµνήµατα,
αναπτύσσοντας προφορικώς και γραπτώς τους ισχυρισµούς της ΠΙΝ προς υποστήριξη της αγωγής και γ) να
προβεί σε οποιαδήποτε άλλη δικαστική ενέργεια που σχετίζεται µε την ως άνω εντολή.»
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, δηλώνει παρών.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Την άσκηση αιτήσεως ενώπιον του αρµόδιου Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας για τον διορισµό
προσωρινής διοίκησης της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΤΙΝ ΑΕ» µε σκοπό την αντιµετώπιση των επειγουσών υποθέσεων του νοµικού
προσώπου και την προπαρασκευή της διαδικασίας για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών µέσα σε ορισµένη προθεσµία
προς ανάδειξη αιρετής διοίκησης, την οποία θα συνυπογράψει µεταξύ των άλλων µετόχων και ο ∆ήµος Λευκάδας
σύµφωνα µε το ποσοστό της συµµετοχής του στο µετοχικό κεφάλαιο
2) Προτείνονται ως µέλη της προσωρινής διοίκησης οι:
1. Σπύρος Σπύρου, πρώην Περιφερειάρχης.
2. Χαράλαµπος Βούλγαρης, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας.
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3. Σπυρίδων Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων.
4. Παναγιώτης Βαρούχας, Αντιδήµαρχος Τουρισµού ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας.
5. Γιώργος Χονδρογιάννης, Πρόεδρος Εµπορικού Επιµελητηρίου Κέρκυρας.
6. Χρήστος Σκούρτης, Περιφερειακός Σύµβουλος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης.
7. Ολίβια Καρδακάρη, Γενική Γραµµατέας Περιφερειακού Συµβουλίου.
8. Βασίλειος Κοντός, µέλος HATTA.
9. Γεώργιος Ζούπας, ξενοδόχος, πρώην µέλος ∆.Σ. ΕΤΙΝ.
10. Αντώνιος ∆ουβίτσας, Περιφερειακός Σύµβουλος, πρώην µέλος ∆Σ ΕΤΙΝ.
11. Μανώλης Θερµός, Πρόεδρος Ξενοδόχων Λευκάδος.
12. Νίκη Κατωπόδη, πρώην Αντιδήµαρχος Λευκάδας.
13. Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕ∆ΙΝ, πρώην ∆ήµαρχος.
14. Σπυρίδων Γαλιατσάτος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Τουρισµού.
15. Χριστίνα Τετράδη, πρώην µέλος ΕΤΙΝ, µέλος Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδας.
16. Γιώργος Στασινόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων.
17. Κωνσταντίνος Καποδίστριας, Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.
3) Ορίζει την δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε σχέση έµµισθης εντολής Μαυρέτας Ν.Καρύδη προκειµένου: α) να
συντάξει και καταθέσει ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου την παραπάνω αίτηση, β) να παραστεί ενώπιον του
αρµοδίου Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας ή οποιουδήποτε άλλου αρµόδιου ∆ικαστηρίου ή Αρχής σε κάθε
ορισθησοµένη δικάσιµο ή σε οιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή δικάσιµο, καταθέτοντας προτάσεις και υποµνήµατα,
αναπτύσσοντας προφορικώς και γραπτώς τους ισχυρισµούς της ΠΙΝ προς υποστήριξη της αγωγής και γ) να
προβεί σε οποιαδήποτε άλλη δικαστική ενέργεια που σχετίζεται µε την ως άνω εντολή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 503/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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