ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 19ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:118/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 27 του μήνα Απριλίου του έτους
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ. πρωτ: 7571/23-4-18 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σέρβος Κων/νος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία,
Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου
Λευκάδας, κατά της κλήσης (για επαναφορά υπόθεσης προς συζήτηση και ανάκληση μη οριστικής απόφασης)
με αριθμό 5/2018 της Αργυρής Μανωλίτση, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας, η οποία εισάγεται να
εκδικασθεί με την διαδικασία του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Στην αριθ’5/2018 κλήση μεταξύ άλλων εμπεριέχονται τα εξής :
Η ανωτέρω Αργυρή Μανωλίτση, άσκησε κατά του Δήμου Λευκάδας την από 23-3-2017 αγωγή της, η οποία
συζητήθηκε με την νέα διαδικασία και αμφότερα τα διάδικα μέρη κατέθεσαν προτάσεις επ’ αυτής, της οποίας
εν συνεχεία εκδόθηκε σχετικά η υπ’ αριθ’ 1/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας η οποία ανέβαλε την
έκδοση οριστικής απόφασης αναστέλλοντας την εκδίκαση της ένδικης αγωγής, μέχρις τελεσίδικης περάτωσης
της από 16-10-2014 αριθ’ κατάθεση 159/2014 αγωγής που ήγειρε εναντίον του Δήμου Λευκάδας και η οποία
εκκρεμεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στην οποία επίσης έχει εκδοθεί μη οριστική
απόφαση προκειμένου να προσκομιστούν έγγραφα.
Η ως άνω αντίδικος θεωρεί ότι εκδόθηκε εσφαλμένως η αριθ’1/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και
προς τούτο ζητά δια της υπο κρίση κλήσης της εκ νέου να συζητηθεί η αγωγή της και να ανακληθεί η
αριθ’1/2018 μη οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.
Επειδή δέον όπως χορηγηθεί εκ νέου εντολή στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας προς εκπροσώπηση του
Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά την συζήτηση της κλήσης της Αργυρής
Μανωλίτση που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας
Επειδή πρέπει να κατατεθούν άμεσα προτάσεις διότι επίκειται η λήξη της προθεσμίας της νέας διαδικασίας της
κατάθεσης των προτάσεων των εκατό ημερών από την κατάθεση του δικογράφου της κλήσης διότι σε
αντίθετη περίπτωση θα ερημοδικήσει αυτός με απρόβλεπτες συνέπειες
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας έχει έννομο συμφέρον προς τούτο.
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ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας
Να δοθεί επειγόντως εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και να αποκρούσει την με αριθμό 5/2018 κλήση
της
Αργυρής Μανωλίτση (για επαναφορά υπόθεσης προς συζήτηση και ανάκληση μη οριστικής απόφασης) που
στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας, η οποία εισάγεται να εκδικασθεί με την διαδικασία του Νέου Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας και να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με οποιαδήποτε νόμιμη
ενέργεια ήθελε απαιτηθεί καταθέτοντας προτάσεις, εξετάζοντας μάρτυρες κλπ.»
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 Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και να αποκρούσει την με αριθμό 5/2018 κλήση
της
Αργυρής Μανωλίτση (για επαναφορά υπόθεσης προς συζήτηση και ανάκληση μη οριστικής απόφασης) που
στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας, η οποία εισάγεται να εκδικασθεί με την διαδικασία του Νέου Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας και να υπερασπίσει τα δικαιώματα του Δήμου Λευκάδας με οποιαδήποτε νόμιμη
ενέργεια ήθελε απαιτηθεί καταθέτοντας προτάσεις, εξετάζοντας μάρτυρες κλπ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 118/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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