ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 56ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 394/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 4 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους
2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 27823/30-11-2017 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα (Αντιπρόεδρος)
1. Νικητάκης Μάρκος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σέρβος Κων/νος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4.
5. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5.
6. Βλάχος Κων/νος (αναπλ.)
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση Προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Καρφάκη Μαριάννα, λόγω απουσίας του Προέδρου.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης
Οι κ.κ. Πολίτης Σπυρίδων και Βλάχος Κων/νος, αναπληρωµατικά µέλη της δηµοτικής παράταξης της
πλειοψηφίας, αναπληρώνουν τα τακτικά µέλη της ίδιας παράταξης, Χαλικιά Ευάγγελο και Περδικάρη Αθανάσιο
που απουσίαζαν.
ου
Ο κ. Βλάχος Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 3 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγορική εταιρεία ΦλογαϊτηΣιούτη-Βούλγαρη-Κατωπόδη & Συνεργάτες και στην δικηγόρο Αικατερίνη Ανθίµου, από κοινού ή χωριστά, να
ης
εκπροσωπήσουν
τον ∆ήµο Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 19 .1.2018 ενώπιον του Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας όπου εκδικάζεται η από 11.09.2017 (αρ. κατάθεσης 27/2017) αυτοτελής πρόσθετη
παρέµβαση της «ΕΤΑ∆ ΑΕ» υπέρ του ΤΑΙΠΕ∆ κατά εκτός των άλλων και του ∆ήµου Λευκάδας που αφορά
εκκρεµή εµπράγµατη διαφορά (εµπεριέχουσα και αίτηµα περί κτηµατολογικών διορθώσεων) ενός ακινήτου
εκτάσεως 60.988,13 τ.µ. στην θέση Βαρδάνια-Γύρα-∆υτικό Ιχθυοτροφείο.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του ∆ήµου

Η δικηγόρος του ∆ήµου, κα Αικατερίνη Τσερέ, εισηγούµενη το θέµα, είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10 παρ.2. όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί µε αυτές του άρθρου 54 του
Ν.4447/16 .
- το γεγονός ότι µε τις 118/2016 και 307/2016 αποφάσεις της οικονοµικής επιτροπής έχουν ανατεθεί στην
δικηγορική εταιρεία Φλογαίτη-Σιούτη-Βούλγαρη-Κατωπόδη & Συνεργάτες και στην δικηγόρο Αικατερίνη
Ανθίµου, αφενός µεν µε την πρώτη εξ αυτών να εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο Λευκάδας στην µε αριθµ.
κατάθεσης 25/2015 (ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας) αγωγή του ΤΑΙΠΕ∆ κατά εκτός των
άλλων και του ∆ήµου Λευκάδας και αφετέρου µε την δεύτερη εξ αυτών να ασκήσουν και εν γένει να πράξουν τα
δέοντα για λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας στην µε αριθµό κατάθεσης 42/2015 σχετική αγωγή (ενώπιον του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας) στρεφόµενη εκτός των άλλων και κατά του ΤΑΙΠΕ∆, αµφότερες δε
η
εκδικάζονται µετ’αναβολή ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας την 19 .1.2018.
η
-το γεγονός ότι την 19 .1.2018 ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας εκδικάζεται η από 11.09.2017
(αρ. κατάθεσης 27/2017) αυτοτελής πρόσθετη παρέµβαση της «ΕΤΑ∆ ΑΕ» υπέρ του ΤΑΙΠΕ∆ κατά εκτός των
άλλων και του ∆ήµου Λευκάδας και η οποία ασκείται στα πλαίσια της ήδη ασκηθείσας µε αριθµ. κατάθεσης
25/2015 (ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας) αγωγής του ΤΑΙΠΕ∆ κατά εκτός των άλλων και του
∆ήµου Λευκάδας και θα συνεκδικασθεί µε αυτή .
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- το γεγονός ότι όλα τα ανωτέρω δικόγραφα και το εν θέµατι περιγραφόµενο αφορούν το αυτό αντικείµενο και
συνεπώς απαιτείται ενιαία αντιµετώπιση τους.
ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Λόγω συνάφειας και συνεκδίκασης να χορηγηθεί εντολή στην δικηγορική εταιρεία Φλογαίτη-Σιούτη-ΒούλγαρηΚατωπόδη & Συνεργάτες και στην δικηγόρο Αικατερίνη Ανθίµου, από κοινού ή χωριστά, να εκπροσωπήσουν
ης
τον ∆ήµο Λευκάδας κατά την δικάσιµο της 19 .1.2018 και σε κάθε µετ’αναβολή δικάσιµο ενώπιον του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας όπου εκδικάζεται η από 11.09.2017 (αρ. κατάθεσης 27/2017) αυτοτελής
πρόσθετη παρέµβαση της « ΕΤΑ∆ ΑΕ» υπέρ του ΤΑΙΠΕ∆ κατά εκτός των άλλων και του ∆ήµου Λευκάδας και η
οποία αφορά εκκρεµή εµπράγµατη διαφορά ενός ακινήτου εκτάσεως 60.988,13 τ.µ. στην θέση Βαρδάνια-Γύρα∆υτικό Ιχθυοτροφείο και εν γένει να πράξουν ό,τι απαιτείται για την υποστήριξη των συµφερόντων του ∆ήµου
Λευκάδας καταθέτοντας προτάσεις, προσθήκη αντίκρουση κτλ.»
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 στην δικηγορική εταιρεία Φλογαίτη-Σιούτη-Βούλγαρη-Κατωπόδη & Συνεργάτες και στην
δικηγόρο Αικατερίνη Ανθίµου, από κοινού ή χωριστά, να εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο Λευκάδας κατά την
ης
δικάσιµο της 19 .1.2018 και σε κάθε µετ’αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
όπου εκδικάζεται η από 11.09.2017 (αρ. κατάθεσης 27/2017) αυτοτελής πρόσθετη παρέµβαση της « ΕΤΑ∆ ΑΕ»
υπέρ του ΤΑΙΠΕ∆ κατά εκτός των άλλων και του ∆ήµου Λευκάδας και η οποία αφορά εκκρεµή εµπράγµατη
διαφορά ενός ακινήτου εκτάσεως 60.988,13 τ.µ. στην θέση Βαρδάνια-Γύρα-∆υτικό Ιχθυοτροφείο και εν γένει να
πράξουν ό,τι απαιτείται για την υποστήριξη των συµφερόντων του ∆ήµου Λευκάδας καταθέτοντας προτάσεις,
προσθήκη αντίκρουση κτλ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 394/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΡΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
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