Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:7/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:75/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 22η του
μήνα Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 6430/16.3.2012
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 οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
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ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.7-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με ορισμό δικηγόρου, για
υπόθεση της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ-ΜΕΣΟΓΙΑΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ Α.Ε.
Εισηγ: κα.Καρύδη Μαυρέτα
Δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε ότι:
« Περιήλθε στην υπηρεσία μου η αριθ’5866/12/3/2012 επιστολή της Ανώνυμης
Ναυτιλιακής εταιρείας Κυριακούλης Μεσογειακαί κρουαζιέραι ,η οποία ενημερώνει
τον Δήμο όπως παρακάτω:
Η ως άνω Ναυτιλιακή εταιρεία αναζητά νέα στρατηγικά και αναπτυξιακά σχέδια στον
τομέα επέκτασης των δραστηριοτήτων
της στη διαχείριση και εκμετάλευση
τουριστικών λιμένων,ενόψει όμως της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών η
εκτέλεση των σχεδίων της συναντά σημαντικές δυσκολίες.Ηδη έχει πραγματοποιήσει
σημαντικές επαφές με διεθνείς επιχειρηματικούς και χρηματοδοτικούς ομίλους με
θετικά αποτελέσματα.
Η ως άνω Ναυτιλιακή εταιρεία μετέχει ως μέτοχος πλειοψηφίας (ποσοστό 60,00%)
στην διαχείριση Μαρινών ΑΕ,της οποίας σκοπός είναι η διαχείρηση και εκμετάλευση
Μαρινών ΑΕ, Στο πρώτο βήμα των επενδυτικών της σχεδίων ,σκοπεύει να εισφέρει

στην Κ.>&G Διαχείριση Μαρινών ΑΕ όλες τις μετοχές που έχει στις εταιρείες
εκμετάλευσης μαρινών ήτοι α) Μαρίνα Γουβιών ΑΕ ποσοστό 50,58%, β) Μαρίνα
Καλαμάτας Τουριστική ΑΕ ποσοστό 60,00%, γ) Μαρίνα Λευκάδας ΑΕ ποσοστό
26,64%, δ) Μαρίνα Ζέας ΑΕ ποσοστό 22,92%. Η εισφορά θα πραγματοποιηθεί με τη
μορφή συμμετοχής της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.
Κατ’ακολουθίαν των ανωτέρω ζητείται η έγκριση –συναίνεση των παραχωρησιούχων
για την πραγματοποίηση όλων των σταδίων του επενδυτικού σχεδίου,σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης της εκμετάλευσης των
τουριστικών λιμένων. Συγκεκριμένα για τη ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ σύμφωνα με τα άρθρα
18.3 και 18.4 της από 23.12.2002 Σύμβασης, για τη ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ σύμφωνα
με το άρθρο 11 παρ.1 της από 17.12.1999 Σύμβασης,για τη ΜΑΡΙΝΑ ΓΟΥΒΙΩΝ
σύμφωνα με το άρθρο24 της από 19-10-1995 Σύμβασης και για τη ΜΑΡΙΝΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 13 της από 2-9-1998 Σύμβασης.
Επειδή θεωρώ ότι η ως άνω υπόθεση περί γνωμοδότησης και απάντησης του Δήμου
Λευκάδας προς την ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΗΛΙΑΚΉ ΑΕ
έχει βαρύνουσα σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας, και απαιτεί
εξειδικευμένες γνώσεις στο ειδικό ενοχικό δίκαιο.
Επειδή τον φάκελο
με θέμα <<ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ>> τον χειρίζεται και
επεξεργάζεται η Δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Φλογαίτης Σιούτη και
Συνεργάτες», οι οποίοι έχουν και τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις,
εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
να ανατεθεί στην δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Φλογαίτης Σιούτη και
Συνεργάτες» η μελέτη , επεξεργασία καθώς και γνωμοδότηση περί της
αριθ’5866/12/3/12 επιστολής της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ ».
Κατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει να
ανατεθεί η ως άνω υπόθεση στην Δικηγορική εταιρεία «Φλογαίτης Σιούτη και
Συνεργάτες», η οποία χειρίζεται το φάκελο με θέμα <<ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.>> ,
να επεξεργαστεί καθώς και να γνωμοδοτήσει περί της αριθ’5866/12/3/12 επιστολής
της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Αναθέτει την παραπάνω υπόθεση στην Δικηγορική εταιρεία «Φλογαίτης Σιούτη και
Συνεργάτες», η οποία χειρίζεται το φάκελο με θέμα <<ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.>> ,
να επεξεργαστεί καθώς και να γνωμοδοτήσει περί της αριθ’5866/12/3/12 επιστολής
της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 75/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

