Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:3/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:34/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 15η του μήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 3386/10.2.2012
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 .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3) Γαζής Αναστάσιος
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6)Μπραντζουκάκης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8] Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.3-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για εντολή δικηγόρου κατ’εξαίρεση δικαστικού
χειρισμού άρθρο 72 περ.ιε του Ν.3852/2010 προς νομιμοποίηση και παράσταση του
Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά την δικάσιμο της
17/2/2012 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο.

Εισηγ: κα.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
«Περιήλθε στην υπηρεσία μου η από 9/1/2012 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας
με την επωνυμία ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ που στρέφεται κατά του Δήμου
Λευκάδας.
Αντικείμενο της ως άνω αίτησης ασφαλιστικών μέτρων είναι να διαταχθεί από το Δικαστήριο
η αναστολή κάθε ενέργειας αποβλέπουσας στη συνέχιση του διαγωνισμού για την επιλογή
ειδικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού 369.528,90 ευρώ.

Επειδή η ως άνω διαφορά έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας
και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις
και εμπειρία σε συμβάσεις με προγράμματα
πληροφορικής .
Επειδή κατά την ως άνω ημερομηνία συνεδριάζουν τα πολιτικά Δικαστήρια της Λευκάδας
και ως δικηγόρος του Δήμου Λευκάδας ,μου έχει ανατεθεί εντολή να παρασταθώ ενώπιον
αυτών, ως εκ τούτου είναι ανέφικτο να παρίσταμαι στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών ,κατά
την ίδια ως άνω ημερομηνία.
Εξ όλων των παραπάνω φρονώ ότι πρέπει να ανατεθεί σε δικηγορικό γραφείο των Πατρών
να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας .
Για το λόγο αυτό εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Να αναθέσει σε δικηγορικό γραφείο των Πατρών ,για να παρασταθεί και να προστατεύσει
τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας, με κάθε νόμιμο τρόπο κατά την δικάσιμο της
17/2/2012 ,η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο, αντικρούοντας ταυτόχρονα την
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας με την επωνυμία
<<ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ>>».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει στην Επιτροπή να ανατεθεί η παραπάνω
υπόθεση στο δικηγόρο Πατρών κο.Κουκούλη Γεώργιο, με τον οποίο ο Δήμος έχει
συνεργαστεί και στο παρελθόν για υποθέσεις που εκδικάστηκαν στο Εφετείο Πατρών.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- Την παραπάνω εισήγηση,
-Το άρθρο 72 του Ν.3852/10

ομόφωνα αποφασίζει
Να ανατεθεί η παραπάνω υπόθεση σχετικά με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας
με την επωνυμία ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ που εκδικάζεται στο Εφετείο Πατρών
στις 17-2-12, στο δικηγόρο Πατρών κο.Κουκούλη Γεώργιο, για να παρασταθεί και να
προστατεύσει τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας, με κάθε νόμιμο τρόπο κατά την
δικάσιμο της 17/2/2012 ,η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο, αντικρούοντας
ταυτόχρονα την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΝΟΟΥΧΑΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:34/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

