ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 40ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:287/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 4 του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2018,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ:
17540/31-8-2018 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)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
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. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 5 της Η.∆. : Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια
αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη(άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του ∆ήµου Λευκάδας
ενώπιον του Moνοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της αγωγής της Ζώντου Μαγδαλινής κλπ. που στρέφεται
κατά του ∆ήµου Λευκάδας στη δικάσιµο 8-10-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄άναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µου η αριθ’ 582896/2017 και ειδικό αριθµό κατάθεσης 2404/2017 αγωγή των
Ζώντου Μαγδαλινής και λοιπών 67 εναγοµένων από διάφορους ∆ήµους της Επικράτειας µεταξύ των οποίων
της Καλαµατιανού Βασιλικής της Θειακού Αναστασίας, της Καούρα- Γαζή Ακρίβως της Παρούση Ιωάννας της
Καραµποίκη Ειρήνης της Σολδάτου Ελισάβετ, οι οποίες είναι καθαρίστριες και υπηρετούν στο ∆ήµο Λευκάδας
που στρέφονται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και έχουν ως αίτηµα να καταβάλει ο ∆ήµος Λευκάδας για τα
αναφερόµενα στο ιστορικό της αγωγής τα ακόλουθα µικτά ποσά, νοµίµως εντόκως από τότε που κάθε
επιµέρους κονδύλι κατέστη ληξιπρόθεσµο και απαιτητό η άλλως από την επίδοση της παρούσας και µέχρις
ολοσχερούς εξοφλήσεως;
Στην µε αύξοντα αριθµό αγωγής <<29>> Καλαµατιανού Βασιλική το µικτό ποσό των 4.360,50 ευρώ
Στην µε αύξοντα αριθµό αγωγής <<30>> Θειακού Αναστασία το µικτό ποσό των 5.789,25 ευρώ.
Στην µε αύξοντα αριθµό αγωγής <<31 Καούρα –Γαζή Ακρίβω το µικτό ποσό των 5.329,50 ευρώ
Στην µε αύξοντα αριθµό αγωγής <<32>>Παρούση Ιωάννα το µικτό ποσό των 3417,00 ευρώ
Στην µε αύξοντα αριθµό αγωγής <<33>> Καραµποίκη Ειρήνη το ποσό των 3078 ,00 ευρώ
Στην µε αύξοντα αριθµό <<34 >>Σολδάτου Ελισάβετ το µικτό ποσό των 3417,00 ευρώ
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας να συζητήσει το παρόν θέµα και να χορηγήσει
εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί και να
εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά την συνεδρίαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην δικάσιµο
στις 8-10-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και να αποκρούσει την αγωγή των
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Ζώντου Μαγδαλινής και λοιπών 67 εναγοµένων από διάφορους ∆ήµους της Επικράτειας µεταξύ των οποίων
της Καλαµιατινού Βασιλικής της Θειακού Αναστασίας, της Καούρα Γαζή Ακρίβως της Παρούση Ιωάννας της
Καραµποίκη Ειρήνης της Σολδάτου Ελισάβετ, που υπηρετούν στο ∆ήµο Λευκάδας και στρέφονται κατά του
∆ήµου Λευκάδας εν γένει δε να υποστηρίξει όλα τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας καταθέτοντας
προτάσεις
και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί προς χάριν των εννόµων
συµφερόντων του ∆ήµου Λευκάδας.»
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 Καρύδη να
παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το ∆ήµο Λευκάδας κατά την συνεδρίαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών στην δικάσιµο στις 8-10-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και να
αποκρούσει την αγωγή των Ζώντου Μαγδαλινής και λοιπών 67 εναγοµένων από διάφορους ∆ήµους της
Επικράτειας µεταξύ των οποίων της Καλαµιατινού Βασιλικής της Θειακού Αναστασίας, της Καούρα Γαζή
Ακρίβως της Παρούση Ιωάννας της Καραµποίκη Ειρήνης της Σολδάτου Ελισάβετ, που υπηρετούν στο ∆ήµο
Λευκάδας και στρέφονται κατά του ∆ήµου Λευκάδας εν γένει δε να υποστηρίξει όλα τα έννοµα συµφέροντα του
∆ήµου Λευκάδας καταθέτοντας προτάσεις και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί προς
χάριν των εννόµων συµφερόντων του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 287/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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