Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:33/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:303/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 11η του
μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
32909/7.11.2011 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 οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5] Ζουριδάκης Ευτύχιος
6] Mαργέλης Γεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικολ.
8) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
12ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.33-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για παράσταση της δικηγόρου του
Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο στις
7-11-11 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο.
Εισηγήτρια:κα.Μαυρέτα Καρύδη
Δικηγόρος Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
« Περιήλθε στην υπηρεσία μου η από 8 Σεπτεμβρίου 2011 αίτηση ασφαλιστικών της
Στεργίου Αναστασίας και της Σταματέλου Μαριάνας κατά του Νομικού προσώπου με
την επωνυμία Δήμος Λευκάδας , που συνέταξε ο Δικηγόρος Αθηνών Δημήτρης
Βαλαβάνης,και εισάγεται να δικασθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την
διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων.
Αίτημα της ως άνω αγωγής είναι να υποχρεωθεί ο Δήμος Λευκάδας να
αποδέχεται προσωρινά την προσηκόντως προσφερόμενη εργασία τους,
καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές τους μέχρι την έκδοση της τελεσίδικης
απόφασης επί της κύριας αγωγής τους καταδικαζόμενοι σε περίπτωση που
αρνηθούν να συμμορφωθούν με την απόφαση του Δικάζοντος Δικαστηρίου σε
χρηματική ποινή 300 Ευρώ.

Eν συνεχεία δόθηκε προφορική εντολή στον δικηγόρο Αθηνών κ.Κων/νο Κατηφόρη
να παρασταθεί στην παραπάνω δικάσιμο και να ζητήσει αναβολή .
Επειδή ο ως άνω Δικηγόρος έχει μελετήσει και χειρισθεί παρόμοιες διαφορές με την
συγκεκριμένη, και διαθέτει τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις ,όπου αφορούν
και στην παρούσα.
Επειδή ήδη παραστάθηκε κατά την ως άνω δικάσιμο (7-11-11) μετά από
προσωπική επικοινωνία ,με την δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας ζήτησε και πήρε
αναβολή για τον Απρίλιο του έτους 2012.
Εισηγούμαι προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας, να ανατεθεί
στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Κατηφόρη να παρασταθεί και να υποστηρίξει
τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας στην δικάσιμο του Απριλίου 2012 ή σε
οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο ,συντάσσοντας ταυτόχρονα υπόμνημα η
να προβεί σε οποιεσδήποτε άλλες δικονομικές ενέργειες που ήθελε προκύψουν
κατά την πορεία της δίκης».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λευκάδας, να αποφασίσει να αναθέσει στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο
Κατηφόρη να παρασταθεί και να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας
στην δικάσιμο του Απρίλιο 2012 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο
,συντάσσοντας ταυτόχρονα υπόμνημα ή να προβεί σε οποιεσδήποτε άλλες
δικονομικές ενέργειες που ήθελε προκύψουν κατά την πορεία της δίκης.
Η Επιτροπή άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
Αναθέτει στον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Κατηφόρη να παρασταθεί και να
υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας στην δικάσιμο του Απρίλιου 2012
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’
αναβολή δικάσιμο ,συντάσσοντας ταυτόχρονα
υπόμνημα
ή να προβεί σε
οποιεσδήποτε άλλες δικονομικές ενέργειες που ήθελε προκύψουν κατά την πορεία
της δίκης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:303/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

