ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 27/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 197/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 4η του
µήνα Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 21217/1.8.2014 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».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
4. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
5. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα (αναπληρωµ.)

Απόντες
1. Καρτάνος Ιωάννης
2. Πεντεσπίτης Νικόλαος
3. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
4. Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.∆. : : Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του
∆ήµου Λευκάδας προς απόκρουση της απο 30-7-2014 αίτησης για τη λήψη
ασφαλιστικών µέτρων των Ιωάννη Γεωργάκη ,Ιωάννη Σκιαδά Χριστίνας Χαλικιά,
Νικολάου Λάζαρη, Σπυρίδωνος Σκιαδά, Αµαλίας ∆ιγενή, που στρέφεται κατά του
∆ήµου Λευκάδας και εισάγεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά την
δικάσιµο 11-08-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο
κατ' ,άρθρο 72 περ.ι του Ν.3852/2010 .
Εισηγητής κ. Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήµαρχος
Η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του
θέµατος, προκειµένου να παρασταθεί η δικηγόρος του ∆ήµου κατά την δικάσιµο της
ανωτέρω υπόθεσης, την ∆ευτέρα 11/8/2014.
Ο Αντιδήµαρχος κ. Στυλιανός Ρόκκος, στη συνέχεια εισηγούµενος το θέµα,
διάβασε στην Ο,Ε. την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η απο 30-7-2014 και αριθµό κατάθεσης 25/307-2014 αίτηση των Ιωάννη Γεωργάκη ,Ιωάννη Σκιαδά Χριστίνα Χαλικιά ,Νικολάου
Λάζαρη, Αµαλίας ∆ιγενή που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας Αφοι Κοντοπρία
ΟΕ και Γεώργιο Κοντοπρία , στην οποία µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Οι αιτούντες κατατείνονται ότι, στην Τοπική Κοινότητα Καρυωτών και στον
προαύλιο χώρο του κτιρίου του ∆ηµοτικού σχολείου , το οποίο ανήκει ως
περιουσιακό στοιχείο και ως εγκατάσταση και χώρος ευθύνης του ∆ήµου Λευκάδας
και των σχετικώς αρµοδίων θεσµικών οργάνων ο δεύτερος των καθών ,επιχειρεί απο
το Σάββατο 26-7-2014 µέχρι και σήµερα να εγκαταστήσει µια µεταλλική κατασκευή
σε σχήµα και λειτουργικό προορισµό Σχολικής αίθουσας, διαστάσεως περίπου 50 τ.µ
.Οτι στον ίδιο προαύλιο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου της ως άνω Τοπικής

1

Κοινότητας το σχολείο πλέον δεν λειτουργεί ως εκπαιδευτική µονάδα ,είναι
εγκατεστηµένη και λειτουργεί παιδική χαρά και χώρος αναψυχής για τις ανάγκες των
κατοίκων αυτής. Επειδή µε βάση όλα τα παρατιθέµενα στο ιστορικό της παρούσας
αίτησης έχει ήδη προσβληθεί και τεθεί σε αµφισβήτηση το δικαίωµά τους για την
ακώλυτη χρήση του συγκεκριµένου κοινόχρηστου χώρου χωρίς νόµιµο λόγο.
Επειδή απο τις ενέργειες και παραλείψεις των καθού έχουν ήδη προκληθεί και
βρίσκονται σε εξέλιξη προστριβές έριδες και σχετικοί κίνδυνοι συγκρούσεων .
Προς τούτο ζητούν να διαταχθούν ασφαλιστικά µέτρα. Να υποχρεωθούν οι καθών
να απέχουν απο κάθε ενέργεια εγκατάστασης της µεταλλικής αίθουσας, διαστάσεως
50 περίπου µέτρων, µέσο των οποίων ενεργειών προσέβαλαν και εξακολουθούν να
προσβάλλουν το δικαίωµα της προσωπικότητάς τους.
Επειδή ο ∆ήµος έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγηθεί επειγόντως εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα
Ν.Καρύδη
για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας προς
απόκρουση της απο 30-7-2014 αίτησης για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων των
Ιωάννη Γεωργάκη ,Ιωάννη Σκιαδά Χριστίνας Χαλικιά ,Νικολάου Λάζαρη, Σπυρίδωνος
Σκιαδά,Αµαλίας ∆ιγενή που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και Γεωργίου
Κοντοπρία κλπ και εισάγεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά την
δικάσιµο 11-08-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, να
συντάσσει προτάσεις και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί
και εν γένει να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο
µέσο .»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα
Ν.Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας προς
απόκρουση της απο 30-7-2014 αίτησης για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων των
Ιωάννη Γεωργάκη , Ιωάννη Σκιαδά, Χριστίνας Χαλικιά ,Νικολάου Λάζαρη,
Σπυρίδωνος Σκιαδά, Αµαλίας ∆ιγενή, που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και
Γεωργίου Κοντοπρία κλπ. και εισάγεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά
την δικάσιµο της 11-08-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή ή µαταίωση
δικάσιµο, να συντάσσει προτάσεις και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί και εν γένει να υποστηρίξει τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε
νόµιµο µέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 197/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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