ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 53ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:389/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 3 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους
2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 24642/29-11-2018 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 Οδυσσέα
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 7 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στις ∆ικηγόρους του ∆ήµου
Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε µια χωριστά για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας στη δικάσιµο
της 11ης/12/2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο προς απόκρουση της έφεσης του
Φίλιππου Μεσσήνη που στρέφεται κατά της 19/2017 οριστικής απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Λευκάδας και κατά των ∆ήµου Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της ΠΕ∆ΙΝ.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος το ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
« Περιήλθε εις γνώση µου η 7/2017 έφεση του Φίλιππου Μεσσήνη η οποία στρέφεται κατά της αριθ’
19/2017 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στην οποία µεταξύ άλλων περιέχονται τα εξής:
Ο ∆ήµος Λευκάδας η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η ΠΕ∆ΙΝ έλαβαν απόφαση ως εταίροι της Αναπτυξιακής
Λευκάδας ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Αναπτυξιακή Λευκάδας Ανώνυµη εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΑ.ΛΕ.ΑΕ
ΟΤΑ)»,να λύσουν αυτή για τους σοβαρούς λόγους που υπήρχαν και επικαλούνταν µε την αίτησή τους.
Ο εκκαλών άσκησε παρέµβαση, πλην όµως απορρίφθηκε και το ∆ικαστήριο αποφάσισε µε την αριθ’19/2017
οριστική απόφαση του την λύση αυτής και εκκαθάρισή της.
Περαιτέρω ο πιο πάνω εκκαλών άσκησε έφεση κατ’ αυτής και ζητά να ακυρωθεί και να εξαφανισθεί η ως άνω
απόφαση διότι δήθεν εφάρµοσε και ερµήνευσε κακώς τον Νόµο, διότι δήθεν των ανεπαρκών αιτιολογιών της
προσβαλλόµενης απόφασης έκανε δεκτή την αίτηση των εφεσιβλήτων, ενώ έπρεπε να διατάξει την αναστολή
της συζήτησης µέχρι να αποκτήσει νόµιµη ∆ιοίκηση η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΑ.ΛΕ. Α.Ε. ΟΤΑ
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει άµεσο έννοµο συµφέρον από την παρούσα διαφορά.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΈΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να χορηγηθεί από την Οικονοµικής Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας στις ∆ικηγόρους του ∆ήµου
Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία , Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε µια χωριστά, να
παρασταθούν και να εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο Λευκάδας, στην συζήτηση του ως άνω ∆ικαστηρίου ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο αυτού και εν γένει να εγκρίνει κάθε διαδικαστική πράξη
των ως άνω ∆ικηγόρων ως νόµιµη και προς το συµφέρον του ∆ήµου Λευκάδας .»
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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:
Χορηγείται εντολή στις ∆ικηγόρους του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία , Μαυρέτα Καρύδη και
Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε µια χωριστά, να παρασταθούν και να εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο
Λευκάδας, ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου ∆υτικής Στερεάς Ελλάδας στη δικάσιµο της 11ης/12/2018 ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο προς απόκρουση της έφεσης του Φίλιππου Μεσσήνη
που στρέφεται κατά της 19/2017 οριστικής απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά των
∆ήµου Λευκάδας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της ΠΕ∆ΙΝ και εν γένει εγκρίνει κάθε διαδικαστική πράξη
των ως άνω ∆ικηγόρων ως νόµιµη και προς το συµφέρον του ∆ήµου Λευκάδας .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 389/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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