ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 16ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:104/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 12 του μήνα Απριλίου του έτους
2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ: 6601/5-4-18 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Περδικάρη Αθανάσιο, που απουσίαζε.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση των 109/13 & 307/16 & 118/2016 αποφάσεων της Ο.Ε. με τις
οποίες χορηγήθηκε εντολή στην δικηγορική εταιρεία Φλογαϊτη-Σιούτη-Βούλγαρη-Κατωπόδη & Συνεργάτες και
στην δικηγόρο Αικατερίνη Ανθίμου, από κοινού ή χωριστά, να εκπροσωπήσουν τον Δήμο Λευκάδας ενώπιον
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας όπου εμπράγματη διαφορά (εμπεριέχουσα και αίτημα περί
κτηματολογικών διορθώσεων) ενός ακινήτου εκτάσεως 60.988,13 τ.μ. στην θέση Βαρδάνια-Γύρα-Δυτικό
Ιχθυοτροφείο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.
Τσερέ Αικατερίνη, δικηγόρος του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγησης της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10 παρ.2. όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με αυτές του άρθρου 54 του
Ν.4447/16 .
-το γεγονός ότι η εταιρεία κατά δήλωση της έχει αλλάξει επωνυμία και η νέα επωνυμία είναι ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Να διορθωθούν οι 109/13 & 307/16 & 118/2016 αποφάσεις της Ο.Ε. μόνο ως προς την επωνυμία και η εντολή
να δίνεται στην ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, και στην δικηγόρο
Αικατερίνη Ανθίμου, από κοινού ή χωριστά κατά τα λοιπά να παραμείνουν οι αποφάσεις ως έχουν.»
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:
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Την διόρθωση των αρ. 109/13, 307/16 και 118/2016 αποφάσεων της Ο.Ε. ως προς την επωνυμία και η
εντολή δίνεται στην ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, και στην δικηγόρο
Αικατερίνη Ανθίμου, από κοινού ή χωριστά.
Κατά τα λοιπά οι ανωτέρω αποφάσεις παραμένουν ως έχουν.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 104/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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