Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:7/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:37/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 16 του
μήνα Mαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.6075/11.3.2011
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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2]Μεσσήνη Κερασούλα
3]Αραβανής Ανδρέας
4]Νικόλαος Πεντεσπίτης
5]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
6] Μαργέλης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης Δημήτριος
2.Mπραντζουκάκης Νικόλαος
3.Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο : της αριθ.7-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας.
«Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για oρισμό Δικηγόρου των Αθηνών
για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας
ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Aθηνών , σύμφωνα με το αρθρο72 /3852/2010, παρ. ιε,
εδαφ.α.».
Εισηγητής:κ. Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα Η.Δ. διάβασε την παρακάτω εισήγηση της
Δικηγόρου του Δήμου:
«Στις 15/4/2011 συζητείται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σχηματισμός
ακυρωτικής διαδικασίας , ή αίτηση ακυρώσεως του Αθανασίου Αλατζόγλου κατοίκου
Νυδρίου Λευκάδας κατά του πρώην Δήμου Ελλομένου του ΑΣΕΠ , του Υπουργού
Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης .
Η ως άνω αίτηση ακύρωσης αφορά σε απόφαση του ΑΣΕΠ για διαγραφή του
αιτούντος . Ητοι να ακυρωθεί η διαγραφή του από τον πίνακα διοριστέων και η
παράλειψη πρόσληψης του στην θέση ΠΕ1 Διοικητικών (οικονομολόγων) με σειρά
προτεραιότητας στον πρώην Δήμο Ελλομένου, Νομού Λευκάδας.
Επειδή κατά την ως άνω δικάσιμο πρέπει να παρίσταται δικηγόρος για λογαριασμό
του Δήμου Λευκάδας.
Σύμφωνα με την περίπτωση ιε’,εδάφιον α του άρθρου 72/3852/2010 περί
αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής, μπορεί κατ’εξαίρεση με απόφαση της η
οικονομική επιτροπή να αναθέτει σε δικηγόρο ανά υπόθεση, ζητημάτων ,τα οποία
έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη
γνώση η εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του Δικηγόρου ορίζεται

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ. Ητοι,για την εξώδικη η
δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία η
σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση η εμπερία η αμοιβή του
δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού η Κοινοτικού Συμβουλίου κατά
παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με
πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών τους.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Να δοθεί άμεσα εντολή σε Δικηγόρο Αθηνών να παρασταθεί κατά την ως άνω
δικάσιμο και να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας, κατά του ως άνω
αιτούντως».
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει να ορισθεί
δικηγόρος των Αθηνών να παρασταθεί κατά την ως άνω δικάσιμο την 15/4/11
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και να υποστηρίξει τα συμφέροντα του
Δήμου Λευκάδας κατά του ως άνω αιτούντως, προτείνει δε τον δικηγόρο Αθηνών,
κ.Κατηφόρη Κωνσταντίνο του Νικολάου.
Κατόπιν εκάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την εισήγηση του Προέδρου
-το αρθρο72 /3852/2010, παρ. ιε, εδαφ.α. , μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
και εγκρίνει να δοθεί εντολή στον δικηγόρο Αθηνών, κ. Κατηφόρη Κωνσταντίνο του
Νικολάου, να παρασταθεί να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας, κατά
την ως άνω δικάσιμο 15/4/11 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:37/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

