Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 1/2014
Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης της

Αριθ. Απόφ:12/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 9η του µήνα
Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε εκτακτη
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.266/ 7.1.2014
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».
Η Συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα, γιατί για τις παρακάτω υποθέσεις
έχουν οριστεί δικάσιµοι και πρέπει άµεσα να χορηγηθούν εντολές σε
δικηγόρους.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα-Μακρή Αικ.
6) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
12ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.1-2014 εκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ,για προσφυγή τoy Nικ.Βρεττού κατά ∆.
Λευκάδας.
Εισηγήτρια: κα. Μαυρέτα Καρύδη
∆ικηγόρος του ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
“ Περιήλθε στην υπηρεσία µου η απο 30-05-2008 προσφυγή του Νικολάου Βρεττού
η οποία στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας στην οποία µεταξύ άλλων επάγονται
τα ακόλουθα:
Να αρθεί η ίδια διαθεσιµότητα-καταγγελία της σύµβασης που τους συνέδεε µε τον
αντίδικο ∆ήµο ως άκυρη.
Να ακυρωθούν άλλως εξαφανισθούν ,πρώτον η µε αριθµό πρωτ.5970/28/5/2008
απόφαση προσωρινής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας του ∆ηµάρχου Λευκάδας
Βασιλείου Φέτση,µε την οποία αποφασίσθηκε η προσωρινή αφαίρεση για δέκα µέρες
της άδειας λειτουργίας του καταστήµατός του καφετέρια -µπαρ µε παρασκευαστήριο
στην συµβολή των οδών ∆αίλπφερδ και Α.Σικελιανού στην πόλη της Λευκάδας µε
την οποία αποφαίνεται την σφράγιση του καταστήµατός του στις 3/6/2008 και το
κλείσιµό του απο 3/6/2008 µέχρι και 12/6/2008
Επειδή κατά την ως άνω ηµεροµηνία αδυνατώ να παρασταθώ ως δικηγόρος του
∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία για άλλες υποθέσεις του ∆ήµου Λευκάδας για

τις οποίες είµαι πληρεξούσια δικηγόρος και έχουν εξίσου βαρύνουσα σηµασία για τα
οικονοµικά συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
Επειδή θεωρώ και κρίνω σκόπιµο να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα συµφέροντα
του ∆ήµου Λευκάδας άλλος δικηγόρος εκ του δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας.
Επειδή ο ∆ικηγόρος Χρυσοβαλάντης Καραλάγας έχει τις εξειδικευµένες γνώσεις και
διαθέτει την κατάλληλη εµπειρία στο ∆ιοικητικό δίκαιο,
Εισηγούµαι η οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να χορηγήσει εντολή στο
∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλλόγου Λευκάδας Χρυσοβαλάντη Καραλάγα ,ο οποίος
έχει τις εξειδικευµένες γνώσεις στο ∆ιοικητικό δίκαιο και διαθέτη την ανάλογη
εµπειρία να παρασταθεί και να αποκρούσει την απο 30-5-2008 προσφυγή του
Νικολάου Βρεττού που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας η οποία απευθύνεται
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου ,µεταβατικού
Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 15/1/2014 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή
δικάσιµο να συντάξει υπόµνηµα ,προτάσεις τυχόν πρόσθετους λόγους και γένει να
υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε
διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει να
χορηγήσει εντολή, στον ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας
Χρυσοβαλάντη Καραλάγα ,ο οποίος έχει τις εξειδικευµένες γνώσεις στο ∆ιοικητικό
δίκαιο και διαθέτη την ανάλογη εµπειρία να παρασταθεί και να αποκρούσει την απο
30-5-2008 προσφυγή του Νικολάου Βρεττού , σύµφωνα και µε την παραπάνω
εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί , εντολή
στον ∆ικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας
Χρυσοβαλάντη Καραλάγα ,ο οποίος έχει τις εξειδικευµένες γνώσεις στο ∆ιοικητικό
δίκαιο και διαθέτη την ανάλογη εµπειρία, να παρασταθεί και να αποκρούσει την απο
30-5-2008 προσφυγή του Νικολάου Βρεττού που στρέφεται κατά του ∆ήµου
Λευκάδας η οποία απευθύνεται ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου ,µεταβατικού Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 15/1/2014 η σε
οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο να συντάξει υπόµνηµα ,προτάσεις τυχόν
πρόσθετους λόγους και γένει να υποστηρίξει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε
κάθε νόµιµο µέσο η οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 12/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

