Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:30/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:256/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 23η του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
27970/19.10.2012 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 επτά(7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Γαζής Αναστάσιος
4)Σάντα-Μακρή Αικατ.
5) Πεντεσπίτης Νικόλαος
6)ΜαργέληςΓεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.30-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου για
παράσταση ενώπιον του Μον.Πρωτ.Λευκάδας, σχετικά με αγωγή Πολυνείκη
Ράπτη κατά πρώην Δ.Απολλωνίων .
Εισηγ: κα.Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος Δήμου

Η Εισηγήτρια ανέφερε ότι:
“ Περιήλθε στην υπηρεσία μου η απο 3 Σεπτεμβρίου 2010 αγωγή του Πολυνείκη
Ράπτη κατά του ΟΤΑ με την επωνυμία Δήμος Απολλωνίων .
Το αίτημα της ως άνω αγωγής είναι ότι: κατά το έτος 2005 επι Δημαρχίας κ.Γ.Μελά
όταν αυτός και το τότε Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησαν απο τον Πολυνείκη Ράπτη να
τους βοηθήσει στην επίλυση του οξύτατου προβλήματος λειψυδρίας που
αντιμετώπιζαν
οι
περιοχές
Αγίου
ΠέτρουΚομηλιού
-Δραγάνου
-Αθανίου.Ανταποκρινόμενος στο αίτημα αυτό η επίχείρηση του εργολάβου εκπόνησε
λεπτομερή υδρογεωλογική μελέτη στην αναφερόμενη περιοχή για τηνοποία δεν
έλαβε ουδεμία αμοιβή.Στα πλαίσια της υλοποίησης των συμπερασμάτων της μελέτης
αυτής εκτελέσθηκαν τελικά με ιδιαίτερη επιτυχία τρείς παραγωγικές υδρογεωτρήσεις
στις θέσεις Αγιος Νικόλαος ,Αναβρυτή και Αγία Ελεούσα που έλυσαν το υδρευτικό
πόβλημα.
Για τις ως άνω εργασίες της εργοληπτικής επιχείρησης του Πολυνείκη Ράπτη έχουν
εκδοθεί το έτος 2006 τα αντίστοιχα τρία τιμολόγια ,ποσού 15.000.00 ευρώ,6.574,75

ευρώ,και 3.689,00 ευρώ.:Ο πρώην Δήμος Απολλωνίων οφείλει το συνολικό ποσό
των 25.263,75 ευρώ.
Επειδή ο Δήμος Λευκάδας ως διάδοχος αρχή του πρώην Δήμου Απολλωνίων έχει
έννομο συμφέρον να αποκρούσει την ως άνω αγωγή με κάθε νόμιμο μέσο,
εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας,
να δοθεί άμεσα εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ'αναβολή δικάσιμο κατά της ως άνω απο 3/9/2010 και αριθμό κατάθεσης
183/2010 αγωγής του Πολυνείκη Ράπτη και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώματα
του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο '.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο η σε οποιαδήποτε άλλη
μετ'αναβολή δικάσιμο κατά της ως άνω απο 3/9/2010 και αριθμό κατάθεσης
183/2010 αγωγής του Πολυνείκη Ράπτη και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώματα
του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο.
Η Επιτροπή αφού άκουσε το Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιμο 2-11-12, η σε οποιαδήποτε
άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο κατά της ως άνω απο 3/9/2010 και αριθμό κατάθεσης
183/2010 αγωγής του Πολυνείκη Ράπτη και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώματα
του Δήμου Λευκάδας με κάθε νόμιμο μέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 256/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

