ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 6/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 10 του µήνα Ιανουαρίου
του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 492/5-1-2017 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου, Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου, µεταβατικού Λευκάδας, κατά της αγωγής του Κατωπόδη Σπυρίδωνος και Νικηφόρου
Άννας που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας, στη δικάσιµο στις 18-1-2017, ή σε οποιαδήποτε
άλλη µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, 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' 70/2011 αγωγήτου Κατωπόδη Σπυρίδωνα και της
Νικηφόρου Αννας, που απευθύνεται ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας, η οποία στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και του
Ελληνικού ∆ηµοσίου, στην οποία µεταξύ των άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Οτι στις 25-1-2009 ο πρώτος των εναγόντων Σπυρίδων Κατωπόδης καθώς εκινείτο επι της Ε.Ο
Λευκάδας Νυδριού στο 15ο χιλιόµετρο περίπου και µε κατεύθυνση απο Νυδρί προς Λευκάδα,
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προσέκρουσε σε χώµατα πέτρες που βρισκόταν πάνω στο οδόστρωµα, επι του ρεύµατος
κυκλοφορίας του. Εξ αιτίας της προαναφερόµενης πρόσκρουσης υπέστη σοβαρή ζηµία το αυτοκίνητό
συνιδιοκτησίας αυτού και της µητέρας του Αννας Νικηφόρου. Η ζηµία ανέρχεται στο υψηλό δήθεν
ποσό των 9.410 ,45 ευρώ, η οποία αναλύεται στο ποσόν των 3.660,45 ευρώ για αποθετική ζηµία και
για την µείωση της αξίας του αυτοκινήτου του 4.250,00 ευρώ, ως και για ηθική βλάβη το ποσόν των
1.500,00 ευρώ νοµιµότοκα απο της κοινοποιήσεως της παρούσης αγωγής.
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο το οποίο συνίσταται στην απόκρουση
και απόρριψη της ως άνω αγωγής.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι να χορηγηθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας µε πάγια αντιµισθία Μαυρέτα
Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας
ενώπιον του Μονοµελούς
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 18ης
Ιανουαρίου 2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, προς απόκρουση της
αριθ' 70/2011 αγωγής του Κατωπόδη Σπυρίδωνα και της Νικηφόρου Αννας , που στρέφεται κατά του
∆ήµου Λευκάδας και του Ελληνικού ∆ηµοσίου και εν γένει να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα του
∆ήµου Λευκάδας, καταθέτοντας υπόµνηµα τυχόν πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη
διαδικαστική ενέργεια η πράξη ήθελε απαιτηθεί.»
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 ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου µεταβατικής έδρας Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου 2017, ή σε
οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, προς απόκρουση της αριθ' 70/2011 αγωγής
του Κατωπόδη Σπυρίδωνα και της Νικηφόρου Αννας , που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας και
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και εν γένει να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας,
καταθέτοντας υπόµνηµα τυχόν πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια η
πράξη ήθελε απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 6/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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