ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 45ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:331/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 22 του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ:
21041/18-10-2018 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 Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του
∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 11 της Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια
αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη(άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της αίτησης ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ που στρέφεται εναντίον του ∆ήµου
Λευκάδας για τη βεβαίωση της µη συµµόρφωσης της µε αριθµό Α610/2018 απόφασης του Τριµελούς
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών στη συνεδρίαση της 7-12-2019 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ’αναβολή η µαταίωση
δικάσιµο .
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆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 από 27 Αυγούστου 2018 αίτηση της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ για τον έλεγχο της
συµµόρφωσης του ∆ήµου Λευκάδας προς την αριθ’610/2017 απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων περιέχονται και τα ακόλουθα:Nα βεβαιωθεί η µη συµµόρφωση της
∆ιοίκησης προς τη µε αριθµό Α610/2017 απόφαση του Α’ Τριµελούς Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών
Να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που καταβάλαµε στα Ταµεία του ∆ήµου Λευκάδας.
Πλέον συγκεκριµένα, να µας επιστραφούν, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα δηµοτικά τέλη χρήσεως
κοινόχρηστων χώρων ποσού 72.400,00 ευρώ, τα οποία κατέβαλε η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, µε βάση το µε αριθµό
94010731/01.10.2014 έµβασµα σε Λογαριασµό ΕΤΕ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στα ταµεία του ∆ήµου
Λευκάδας.
Να προσδιοριστούν σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.3068/2002 τα χρηµατικά ποσά που πρέπει να καταβληθούν
στην αιτούσα εταιρεία, ως κύρωση για τη µη συµµόρφωση της ∆ιοίκησης προς την εν λόγω δικαστική απόφαση,
αφού ληφθούν υπόψη κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα η σηµασία της διαφοράς, οι συνθήκες της µη
συµµόρφωσης και οι συνέπειες για το πρόσωπο των θιγοµένων, η χρονική της διάρκεια και ο αποτρεπτικός
χαρακτήρας της κύρωσης.
Να κληθεί εκ νέου η ∆ιοίκηση σε άµεση συµµόρφωση προς την µε αριθµό Α610/2017 απόφαση του Α’
Τριµελούς Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών
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Εισηγούµαι στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να συζητήσει το παρόν θέµα και να χορηγήσει
εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά την συνεδρίαση του Τριµελούς Συµβουλίου Ν.3068/2002 του
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών στις 7-12-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο να
καταθέσει υπόµνηµα να αποκρούσει την αίτηση της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ για τη βεβαίωση της µη συµµόρφωσης του
∆ήµου Λευκάδας στη µε αριθµό Α610/2018 απόφαση του Α’ Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών µε κάθε
νόµιµη διαδικαστική πράξη ήθελε απαιτηθεί, εν γένει δε να υποστηρίξει όλα τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου
Λευκάδας.»
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, αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη, να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά την συνεδρίαση του Τριµελούς Συµβουλίου
Ν.3068/2002 του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών στις 7-12-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή
µαταίωση δικάσιµο, να καταθέσει υπόµνηµα να αποκρούσει την αίτηση της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ για τη βεβαίωση της
µη συµµόρφωσης του ∆ήµου Λευκάδας στη µε αριθµό Α610/2018 απόφαση του Α’ Τριµελούς ∆ιοικητικού
Εφετείου Πατρών µε κάθε νόµιµη διαδικαστική πράξη ήθελε απαιτηθεί, εν γένει δε να υποστηρίξει όλα τα
έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 331/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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