Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:30/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:213/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 1η του μήνα
Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.27893/
27.9.2013 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] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Γεωργάκης Βασίλης(αν/κο μέλος)
6) Σκιαδά Ζωή(αν/κο μέλος)
7) Μαργέλης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτρης
Μπραντζουκάκης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
7ο ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.30-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο
παράσταση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη δικάσιμο,, στις 22-102013.
Εισηγ: Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία μου η με αριθμό πινακίου 7 κλήση της Γραμματείας του
έβδομου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που απευθύνεται στο Δήμο Λευκάδας
δυνάμει της οποίας μεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Σας καλούμε την 22/10/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.π.μ να εμφανισθείτε στο
ακροατήριο VΙΙ Tμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ,που συνεδριάζει δημόσια στην
αίθουσα του καταστήματος του, όπου θα συζητηθεί η έφεση του Γιανούτσου Πέτρου
του Γεωργίου και λοιπών κατά της 2/2010 πράξης του Επιτρόπου του Ελ.Συνεδρίου
στο Νομό Λευκάδας.
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας είναι καθολικός διάδοχος της πρώην Κοινότητας Καστού
δυνάμει του Ν.3852/2010 προς τούτο έχουν περιέλθει όλες οι υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα αυτής στον Δήμο Λευκάδας.
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας έχει έννομο συμφέρον να υπερασπίσει τα δικαιώματα
αυτού με κάθε νόμιμο μέσο.
Επειδή ο Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ,Κώστας Κατηφόρης έχει
εξειδικευμένες γνώσεις στο Διοικητικό Δίκαιο,

Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
Να χορηγηθεί εντολή στο Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστα
Κατηφόρη να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τα έννομα συμφέροντα του Δήμου
Λευκάδας
με κάθε νόμιμο μέσο κατά την ως άνω δικάσιμο 22/10/2013 η σε
οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο και να αποκρούσει με κάθε νόμιμο μέσο με
την έφεση του Πέτρου Γιαννούτσου που στρέφεται κατά της αριθ΄'2/2010 πράξης του
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία συζητείται μετά απο κλήση ενώπιον
του έβδομου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ητοι να συντάξει υπομνήματα
,τυχόν πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί» .
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής
στο
Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστα
Κατηφόρη , να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τα έννομα συμφέροντα του Δήμου
Λευκάδας
με κάθε νόμιμο μέσο κατά την ως άνω δικάσιμο 22/10/2013 η σε
οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο, σύμφωνα και με την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στο
Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστα
Κατηφόρη, να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τα έννομα συμφέροντα του Δήμου
Λευκάδας , με κάθε νόμιμο μέσο κατά την ως άνω δικάσιμο 22/10/2013, η σε
οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο και να αποκρούσει με κάθε νόμιμο μέσο την
έφεση του Πέτρου Γιαννούτσου , που στρέφεται κατά της αριθ΄'2/2010 πράξης του
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία συζητείται μετά απο κλήση ενώπιον
του έβδομου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ητοι να συντάξει υπομνήματα,
τυχόν πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 213/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

