Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:15/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:143/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 29η του
μήνα Mαίου του έτους 2012, ημέρα Tρίτη και ώρα 12.00π.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
13455/25.5.2012 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 επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Mαργέλης Γεώργιος
7) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ζουριδάκης Ευτύχιος
2.Μπραντζουκάκης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
8ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.15-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για άσκηση αναίρεσης ενώπιον του
Συμβουλίου
Επικρατείας,
κατά
της
531/2011
απόφασης
του
Διοικ.ΕφετείουΠατρών.
Εισηγητ:κα.Μαυρέτα Καρύδη
δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε ότι :
«Περιήλθε στην υπηρεσία μου η αριθ’531/2011 απόφαση του Εφετείου Πατρών
σύμφωνα με την οποία επιτάσσει το Δήμο Λευκάδας να αποδώσει το ποσόν των
4.231 ευρώ με τους νόμιμους τόκους για την παροχή των 176 ευρώ για το έτος
2005 -2006.
Το παραπάνω ποσόν επιδικάσθηκε στους Σκλαβενίτη Δημήτρη ,Μαρία Ανυφαντή
,Κωνσταντίνο Αρβανίτη, Παναγιώτα Γαζή,Αγγελική Βλασσοπούλου,Γεώργιο
Βλασσόπουλο, Ελεάνα Βλασσοπούλου, κληρονόμοι του αποβιώσαντος Παύλου
Βλασσόπουλου,
Δημήτριο
Βραχνούλα,
Απόστολο
Θερμό,Ευαγγελία
Θερμού,Αικατερίνη Καββαδά Βασιλική Βασιλάκη, Νικη Σκλαβενίτη κλπ.πρώην
Δημοτικοί υπάλληλοι του Δήμου Ελλομένου.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 συνάγεται ότι δεν είναι δυνατή η
παραίτηση απο την άσκηση ενδίκων μέσων εκτός απο τις περιπτώσεις εκείνες που
το ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
Επειδή η ως άνω απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη για να καταστεί αμετάκλητη δύο
τινα υπάρχουν ,πρώτον εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 60 ημερών από
την επίδοση της απόφασης και δεύτερον η άσκηση αίτηση αναίρεσης εντος 60
ημερών απο την ημερομηνία επίδοσης στο Δήμο Λευκάδας.
Συνεπώς φρονώ ότι πρέπει να ασκηθεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου
της Επικρατείας.
Εισηγούμαι
ότι πρέπει να χορηγηθεί εντολή για να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου
Λευκάδας ,η Μαυρέτα Ν.Καρύδη Δικηγόρος του Δήμου Λευκάδας , να άσκήσει
αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου Της Επικρατείας κατά της αριθ '531/2011
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών και εν γένει να υποστηρίξει τα έννομα
συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο τρόπο”.
Ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει την χορήγηση εντολής στη
δικηγόρο
Μαυρέτα Ν.Καρύδη, να άσκήσει αίτηση αναίρεσης ενώπιον του
Συμβουλίου Της Επικρατείας κατά της αριθ '531/2011 απόφασης του Διοικητικού
Εφετείου Πατρών και εν γένει να υποστηρίξει τα έννομα συμφέροντα του Δήμου
Λευκάδας με κάθε νόμιμο τρόπο.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με έξι (6) ψήφους υπέρ και έναν (1) κατά , του κ.Γαζή Αναστάσιου,
χορηγεί εντολή στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Ν.Καρύδη, να άσκήσει
αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου Της Επικρατείας κατά της αριθ '531/2011
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών και εν γένει να υποστηρίξει τα έννομα
συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο τρόπο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 143/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

