Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ 2/2014 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:21/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 21η
του
µήνα Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Tρίτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ.πρωτ.1395 / 17.1.2014 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 .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Πεντεσπίτης Νίκος
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Γεωργάκης Βασίλης(αν/κο µελος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αραβανής Ανδρέας
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικ.
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Πριν τη συζήτηση του 6ου θέµατος αποχώρησε ο κος Καρτάνος Ιωάννης και η
Συνεδρίαση συνεχίστηκε µε τα υπόλοιπα τέσσερα µέλη
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.

Πρίν τη συζήτηση του 7ου θέµατος, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι στην πρόσκληση για
την παρούσα Συνεδρίαση αναγράφηκε εκ παραδροµής ως θέµα:
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής , σχετικά µε άσκηση έφεσης κατά της
αρ.2801/013 απόφασης του Μον/ούς Πρ/κείου Αθηνών, για υπόθεση αγωγής
των σχολικών φυλάκων ∆.Λευκάδας .
Το θέµα αυτό αφορά σε υπόθεση που έχει αναλάβει ο εντολοδόχος από την
Οικονοµική Επιτροπή δικηγόρος Αθηνών κ.Κατηφόρης Κων/νος και είναι προς
συζήτηση για επόµενη Συνεδρίαση της Ο.Ε.
Το θέµα για το οποίο εισηγείται η δικηγόρος του ∆ήµου και για το οποίο έχει δοθεί
εισήγηση στα µέλη, είναι το παρακάτω αναγραφόµενο και αφορά σε υπόθεση πάλι
του Εντολοδόχου της Ο.Ε. κ.Κατηφόρη Κων/νου .
7ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.2-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Aπόφαση Οικονοµικής Επιτροπής , για ορισµό συµβολαιογράφου προς
σύνταξη πληρεξουσίου για παράσταση στον Αρειο Πάγο, σχετικά µε υπόθεση
του ∆ήµου Λευκάδας, του εντολοδόχου δικηγόρου Αθηνών, κ.Κατηφόρη
Κων/νου.
Εισηγήτ: κα.Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου
H Εισηγήτρια αναφέρει:
«∆υνάµει της αριθ' 1/9-1-2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Λευκάδας που λήφθηκε κατά την αρ.1/2014 συνεδρίασή της, χορηγήθηκε εντολή
στον ∆ικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Κατηφόρη να ασκήσει αίτηση αναίρεσης ως και
αίτηση αναστολής κατά της αριθ' 130/2013 απόφασης του Εφετείου ∆υτικής Στερεάς

Ελλάδας και κατά της Αγγελικής Σταµατέλου,Φίλιππου Σταµατέλου,Σπυρίδωνος
Σταµατέλου,Μαρίας Αρβανίτη Ελένης Παυλίδη ,Κλεονίκης Σταµατέλου Αγγελικής
Σταµατέλου και Θεόδωρου Σταµατέλου .
Ηδη ο ως άνω δικηγόρος κατέθεσε την αίτηση αναίρεσης στο Εφετείο ∆υτικής
Στερεάς Ελλάδας.Οµως για να καταθέσει την αίτηση αναστολής ενώπιον του Αρείου
Πάγου και να προσδιορίσει και την αίτηση αναίρεσης επίσης ενώπιον του Αρείου
Πάγου απαιτείται επιπλέον και σύνταξη πληρεξουσίου το οποίο να περιβάλλεται τον
τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου .
Την ως άνω πληρεξουσιότητα θα την συνυπογράψει ο ∆ήµαρχος Λευκάδας Κος
Κώστας Α.Αραβανής σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Ν.3463/2006 Κ.∆.Κ .
Το ως άνω πληρεξούσιο θα πρέπει να συνταχθεί ενώπιον ενός συµβολαιογράφου
Λευκάδας.
Κατόπιν εισήγησης απο την αρχαιοτέρα συµβολαιογράφο κα Ακριβούλα
Βλασσοπούλου προτάθηκε ο Κύριος Σπύρος Αρβανίτης Συµβολαιογράφος Λευκάδας
,κάτοικος Λευκάδας .
Εισηγούµαι στην Ο.Ε. ,
να χορηγηθεί εντολή στον Συµβολαιογράφο Λευκάδας Κο Σπύρο Αρβανίτη να
συντάξει την συµβολαιογραφική πράξη πληρεξουσιότητας προς τον κο Κώστα
Κατηφόρη, ∆ικηγόρο Αθηνών, ο οποίος θα καταθέσει αίτηση αναστολής µε αίτηµα
προσωρινής διαταγής καθώς επίσης θα προσδιορίσει και την αίτηση αναίρεσης
ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της αριθ'130/2013 απόφασης του Εφετείου ∆υτικής
Στερεάς Ελλάδας και κατά της Αγγελικής Σταµατέλου, Φίλιππου Σταµατέλου,
Σπυρίδωνος Σταµατέλου, Μαρίας Αρβανίτη Ελένης Παυλίδη ,Κλεονίκης Σταµατέλου
Αγγελικής Σταµατέλου και Θεόδωρου Σταµατέλου» .
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
ανάθεση της σύνταξης της ανωτέρω συµβολαιογραφικής πράξης , σύµφωνα µε την
παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στον Συµβολαιογράφο Λευκάδας κο Σπύρο Αρβανίτη να συντάξει
την συµβολαιογραφική πράξη πληρεξουσιότητας προς τον κο Κώστα Κατηφόρη,
∆ικηγόρο Αθηνών, ο οποίος θα καταθέσει αίτηση αναστολής µε αίτηµα προσωρινής
διαταγής καθώς επίσης θα προσδιορίσει και την αίτηση αναίρεσης ενώπιον του
Αρείου Πάγου κατά της αριθ'130/2013 απόφασης του Εφετείου ∆υτικής Στερεάς
Ελλάδας και κατά της Αγγελικής Σταµατέλου, Φίλιππου Σταµατέλου, Σπυρίδωνος
Σταµατέλου, Μαρίας Αρβανίτη Ελένης Παυλίδη ,Κλεονίκης Σταµατέλου Αγγελικής
Σταµατέλου και Θεόδωρου Σταµατέλου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 21/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

