Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:36/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:331/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 6η του
μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
35603/2.12.2011 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 οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Πεντεσπίτης Νικόλαος
6] Mαργέλης Γεώργιος
7] Μπραντζουκάκης Νικόλαος
8) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
6ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.36-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο
του Δήμου
για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου (μεταβατικού Λευκάδας) και σύνταξη υπομνήματος και εν γένει
υπηρεσιακών απόψεων κατά της κλήσης της κοινοπραξίας «Κ.ΜΑΝΤΖΙΟΣΣ.ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ» που εκδικάζεται στις 18-1-12.
Εισηγήτρια:κα. Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος του Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή τα εξής:
« Περιήλθε στην υπηρεσία η από 15/5/2011 με αριθμό καταχώρησης
35/16/5/2011 αγωγή της κοινοπραξίας <<Κ.Μάτζιος-Σ.Γαιτανίδης που εδρεύει στα
Ιωάννινα ,κατά του Δήμου Λευκάδας ,σύμφωνα με την οποία αιτείται να αποδώσει ο
Δήμος Λευκάδας το ποσόν των 84.862,90 Ευρώ για σύμβαση κατασκευής έργου
Πεζοδρόμια και ηλεκτροφωτισμός Καραβέλα και Οικισμού Καρυωτών αντί
εργολαβικού ανταλλάγματος 532.410 ευρώ .

Με το ως άνω δικόγραφο ζητά να του αποδωθεί το ποσόν των 84.862,90 ευρώ
για εκτέλεση εργασιών ήτοι , εκσκαφές για τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης
ομβρίων ολοκλήρωση επιμέλειας και μελέτης ,εγκιβωτισμό των αγωγών των
ομβρίων με σκυρόδεμα τοποθέτηση σωλήνων.Εργασίες για την παραγωγή και
συμπύκνωση και διάστρωση σκυροδέματος , εργασίες για την παραγωγή
συμπύκνωση και διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας μικροκατασκευών συνολικού
όγκου 20,09, εργασίες για την τοποθέτηση παραμένοντα ξυλότυπου , εργασίες
προμήθειας μεταφοράς και τοποθέτησης γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα κλπ.
Επειδή η παρούσα διαφορά έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου
Λευκάδας .
Προς τούτο εισηγούμαι στην οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,να δώσει
εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί και να
υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο τρόπο, κατά τη
δικάσιμο της 18/1/2012 η σε άλλη μεταγένστερη μετ’αναβολή δικάσιμο ήθελε
δικασθεί».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα.Καρύδη Μαυρέτα, να
παρασταθεί και να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο
τρόπο, κατά τη δικάσιμο της 18/1/2012 η σε άλλη μεταγενέστερη μετ’αναβολή
δικάσιμο ήθελε δικασθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα.Καρύδη Μαυρέτα, να
παρασταθεί και να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο
τρόπο, κατά τη δικάσιμο της 18/1/2012 η σε άλλη μεταγενέστερη μετ’αναβολή
δικάσιμο ήθελε δικασθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:331/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

