ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 56/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 27 του µήνα Φεβρουαρίου του
έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ: 3425/22-2-19 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
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Χαλικιάς Ευάγγελος
2 Γιαννιώτης Οδυσσέας
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5 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
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6
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7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Περδικάρη Αθανάσιο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ εκτός ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας
µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Ν.Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του
ου
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών του 1 Τµήµατος στη συνεδρίαση της 8ης Μαρτίου 2019 προς υποστήριξη της
αριθ’22/19/12/2017 έφεσης του ως άνω ∆ήµου κατά της αριθ’104/2017 απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και κατά του Ευάγγελου Σάντα.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης θέµατος, σχετικά µε χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία
Μαυρέτα Ν.Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου
ου
Πατρών του 1 Τµήµατος στη συνεδρίαση της 8ης Μαρτίου 2019 προς υποστήριξη της αριθ’22/19/12/2017
έφεσης του ως άνω ∆ήµου κατά της αριθ’104/2017 απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου και κατά του Ευάγγελου Σάντα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση
της δικηγόρου, η οποία έχει ως εξής:
«∆υνάµει της αριθ’ 389/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας χορηγήθηκε
εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Ν.Καρύδη, να ασκήσει έφεση κατά της
αριθ’ Α104/2017απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου σύµφωνα µε την οποία ακυρώθηκε η
3/2009 απόφαση του πρώην ∆ηµάρχου Ελλοµένου που αφορούσε το 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων της
επιχείρησης του Ευάγγελου Σάντα, αντί ποσού 829,31 ευρώ.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας κατ’ ακολουθίαν της ως άνω 389/2017 απόφασης της ΟΕ άσκησε την αριθ’
ου
22/19/12/2017 έφεσή του, η οποία εκδικάζεται στις 8/3/2019 ενώπιον του 1 τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου
Πατρών
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Εισηγούµαι να τεθεί το θέµα στην Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας επειγόντως προς συζήτηση της
ως άνω υπόθεσης και να αποφασίσει περί χορήγησης εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας αφενός
υποστήριξης της αριθ’22/19/12/2017 έφεσης του ∆ήµου Λευκάδας κατά της αριθ’ Α/104/2017 απόφασης του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας και κατά του Ευάγγελου Σάντα αφετέρου
εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας στη συνεδρίαση της 8-3-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή
ου
µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του 1 τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία, Μαυρέτα Ν. Καρύδη, αφενός
υποστήριξης της αριθ’22/19/12/2017 έφεσης του ∆ήµου Λευκάδας κατά της αριθ’ Α/104/2017 απόφασης του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας κατά του Ευάγγελου Σάντα, αφετέρου
εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας στη συνεδρίαση στις 8-3-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή
ου
µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του 1 τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 56/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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