Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:15/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:120/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στη 1η του
µήνα Ιουνίου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονοµική
Επιτροπή
του
∆ήµου
µετά
την
αριθ.πρωτ.15554/27.5.2011 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 ∆ιοίκησης-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] Ρεκατσίνας Σπύρος
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5] Νικόλαος Πεντεσπίτης
6] Γαβρίλης ∆ηµήτρης
7] Μαργέλης Γεώργιος
8)Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σάντα- Μακρή Αικατερίνη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
6ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.15-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για ανανέωση εντολής επειγόντως στους
∆ικηγόρους Θωµά Γεωργάκη και Ευφροσύνη Φίλιππα να παρασταθούν και
να υποστηρίξουν τα συµφέροντα του ∆ήµου ενώπιον του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας, σχετικά µε αγωγή κατά των :Σπυρίδωνα
Μαυροκέφαλου, Ιωάννη Γλένη, Βασιλικής Βερελή, Αθηνάς Ζήκου, Αντιγόνης
Μικρώνη και Κων/νου Μικρώνη.
Εισηγητής: κ.Ελευθέριος ΑραβανήςΠρόεδρος Επιτροπής
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή ότι στο γραφείο της ∆ικηγόρου του ∆ήµου,
περιήλθε η αριθ’103/ 2008 απόφαση της δηµαρχιακής Επιτροπής του πρώην
∆ήµου Ελλοµένου σύµφωνα µε την οποία παρείχε εντολή στους ∆ικηγόρους
Λευκάδας Γεωργάκη Θωµά και Ευφροσύνη Φίλιππα από ενεργούντες από κοινού η
χωριστά να ασκήσουν αγωγή η ασφαλιστικά µέτρα κατά την κρίση τους κατά των
καταληψιών δηµοτικών εκτάσεων στις θέσεις<< ΜΩΛΟΣ- ΚΑΡΑΜΠΟΛΊΜΠΑ –
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΤΡΕΣ –ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Και συγκεκριµένα κατά των κληρονόµων 1) Σπυρίδωνος Μαυροκεφάλου του
Αποστόλου 1) Ιωάννη Γλένη του Επαµεινώνδα και Βασιλικής Βερελή του Λάµπρου
Αθηνάς Ζήκου Αντιγόνης Μικρώνη και Κωνσταντίνου Μικρώνη του Μάρκου .

Ηδη οι ως άνω δικηγόροι άσκησαν διεκδικητική αγωγή Ενώπιον του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας ,η οποία συζητείται τον Νοέµβριο του τρέχοντος έτους.
Επιπλέον να παρίστανται ενώπιον όλων των αρµοδίων αρχών και ∆ικαστηρίων , να
ασκούν µηνυτήριες αναφορές κατά των προαναφεροµένων ενώπιον των
Εισαγγελικών Αρχών και να δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής του πρώην
∆ήµου Ελλοµένου, και κατά συνέπεια του ∆ήµου Λευκάδας .
Επειδή οι ως άνω δικηγόροι έχουν µελετήσει και συντάξει την ως άνω αγωγή,
εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή , να δοθεί ανανέωση της εντολής
επειγόντως σύµφωνα µε την αριθ’ 19/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής
του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου στους ως άνω δικηγόρους , Θωµά Γεωργάκη και
Φρόσω Φίλιππα , ενεργούντες από κοινού η χωριστά να παρασταθούν και να
υποστηρίξουν τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας ως καθολικού διαδόχου αρχής
του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου κατά την ως άνω η οποιαδήποτε µετ’αναβολή
συνεδρίαση σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 .
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση
οµόφωνα αποφασίζει
να δοθεί ανανέωση της εντολής επειγόντως στους ως άνω δικηγόρους , Θωµά
Γεωργάκη και Φρόσω Φίλιππα , ενεργούντες από κοινού η χωριστά
να
παρασταθούν και να υποστηρίξουν τα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας ως
καθολικού διαδόχου αρχής του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου κατά την ως άνω η
οποιαδήποτε µετ’αναβολή συνεδρίαση σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:120 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

